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Cod. Mat.: 884148

anEXo ianEXo i
(altera o anexo i da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo i da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo i“anEXo i

QUadro dE pEssoal dE proViMEnTo EFETiVo GrUpos dE aTiVidadEs dE nÍVEl 
FUndaMEnTal, MÉdio, sUpErior E dE assEssoria insTiTUCional

GrUpo dE aTiVidadEs dE nÍVEl FUndaMEnTal

CarGo CódiGo nÍVEis QUanTidadE

analista legislativo i pl/alE i 01 a 25 3

GrUpo dE aTiVidadEs dE nÍVEl MÉdio

CarGo CódiGo nÍVEis QUanTidadE

analista legislativo ii pl/alE ii 01 a 25 166

GrUpo dE aTiVidadEs dE nÍVEl sUpErior

CarGo CódiGo nÍVEis QUanTidadE

analista legislativo iii pl/alE iii 01 a 25 248

GrUpo dE aTiVidadEs dE assEssoria insTiTUCional

CarGo/ClassEs dE CarGos CódiGo nÍVEis QUanTidadE

Consultor legislativo pl/asi 01 a 25 95

proCUrador

CarGo/ClassEs dE CarGos CódiGo nÍVEis QUanTidadE

procurador jurídico pl/asi 71 10

ToTal 522

” (nr)” (nr)

anEXo iianEXo ii
(altera o anexo iV-C da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo iV-C da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo iV-C“anEXo iV-C

EspECiFiCaÇÃo dE aTriBUiÇÕEs E HaBiliTaÇÕEs
GrUpo dE aTiVidadEs dE nÍVEl sUpErior CarGo dEanalisTa lEGislaTiVo iii

analista legislativo iii - Habilitação: curso superior

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/analista de sistema
Habilitação: curso superior de Ciências da Computação

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/arquiteto - Habilitação: curso superior de arquitetura

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/Bibliotecário - Habilitação: curso superior de Biblioteconomia

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/Bioquímico - Habilitação: curso superior de Bioquímica

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/Engenheiro - Habilitação: curso superior de Engenharia

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/jornalista - Habilitação: curso superior de jornalismo

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/Médico - Habilitação: curso superior de Medicina

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/odontólogo - Habilitação: curso superior de odontologia

..........................................................................................................................................................
........................................

analista legislativo iii/psicólogo - Habilitação: curso superior de psicologia

..........................................................................................................................................................
........................................

Analista Legislativo III/Taquígrafo II - Habilitação: curso superior e aptidão em Taquigrafia

..........................................................................................................................................................
........................................

” (nr)” (nr)

anEXo iiianEXo iii
(altera o anexo iV-d da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo iV-d da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)
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“anEXo iV-d“anEXo iV-d

EspECiFiCaÇÃo dE aTriBUiÇÕEs E HaBiliTaÇÕEs
GrUpo dE aTiVidadEs dE assEssoria insTiTUCional

ClassEs dE CarGo dE ConsUlTor lEGislaTiVo E dE proCUrador

Consultor legislativo i e ii Habilitação: curso superior em administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas ou direito

..........................................................................................................................................................
........................................

procurador jurídico Habilitação: curso superior em direito e inscrição na 
ordem dos advogados do Brasil

..........................................................................................................................................................
........................................

” (nr)” (nr)

anEXo iVanEXo iV
(altera o anexo V-a da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo V-a da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo V-a“anEXo V-a

QUanTiTaTiVo dE HaBiliTaÇÕEs
GrUpo dE aTiVidadEs dE nÍVEl FUndaMEnTal E MÉdio

CódiGo - pl/alE

CarGo HaBiliTaÇÕEs QUanTidadE dE
HaBiliTaÇÕEs

CódiGo 
do CarGo

analisTa 
lEGislaTiVo

i e ii

analista legislativo i 03

pl/alE

analista legislativo ii 108

analista legislativo ii/Garçom 02

analista legislativo ii/Motorista 05

analista legislativo ii/operador de 
Estúdio  

de rádio
07

analista legislativo ii/operador de som 08

analista legislativo ii/operador de TV 07

analista legislativo ii/programador 15

analista legislativo ii/Taquígrafo i 01

analista legislativo ii/Técnico em 
Contabilidade 06

analista legislativo ii/Técnico em 
Hardware 05

analista legislativo ii/Técnico em 
Serviços Gráficos 02

ToTal 169

” (nr)” (nr)

anEXo VanEXo V
(altera o anexo V-B da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo V-B da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo V-B“anEXo V-B

QUanTiTaTiVo dE HaBiliTaÇÕEs
GrUpo dE aTiVidadEs dE nÍVEl sUpErior

CódiGo - pl/alE

CarGo HaBiliTaÇÕEs QUanTidadE dE
HaBiliTaÇÕEs

CódiGo 
do 

CarGo

analisTa
lEGislaTiVo iii

Curso superior 167

pl/alE

arquitetura 02

Ciências da Computação 35

Biblioteconomia 01

Bioquímica 01

Engenharia 05

jornalismo 18

Medicina 02

odontologia 01

psicologia 01

Taquigrafia 15

ToTal 248

” (nr)” (nr)

anEXo VianEXo Vi
(altera o anexo iX-B da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo iX-B da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo iX-B“anEXo iX-B

TaBEla dE QUanTiTaTiVo dE CarGos E ÍndiCE MÁXiMo dE CoTas
GrUpo dE aTiVidadEs dE assEssoraMEnTo parlaMEnTar - MEsa

GrUpo dE aTiVidadEs 
dE assEssoraMEnTo 

parlaMEnTar
CódiGo nÍVEis

nÚMEro 
MÁXiMo dE 
CarGo por 
GaBinETE

ÍndiCE dE 
CoTa MÁXiMa 
por GaBinETE

sECrETÁrio 
parlaMEnTar

presidência

pl/GaM 01 a 100

15 511,699234

1ª Vice-
presidência 07 151,737982

2ª Vice-
presidência 07 151,737982

1ª secretaria 07 151,737982

2ª secretaria 07 151,737982

3ª secretaria 07 151,737982

4ª secretaria 07 151,737982

” (nr)” (nr)

anEXo ViianEXo Vii
(altera o anexo iX-C da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo iX-C da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo iX-C“anEXo iX-C

TaBEla dE QUanTiTaTiVo dE CarGos E ÍndiCE MÁXiMo dE CoTas
GrUpo dE aTiVidadEs dE assEssoraMEnTo parlaMEnTar - lidEranÇa

GrUpo dE 
aTiVidadEs dE 

assEssoraMEnTo 
parlaMEnTar

CódiGo nÍVEis

nÚMEro dE 
dEpUTados 

na 
lidEranÇa

nÚMEro 
MÁXiMo dE 

CarGos por 
lidEranÇa

ÍNDICE 
DE COTA 

MÁXIMA POR 
LIDERANÇA

sECrETÁrio 
parlaMEnTar pl/Gal 1-100

1 6 85,054685
2 7 153,356786
3 8 229,849341
4 9 264,457125
5 10 284,982565
6 11 339,258963
7 12 349,485978
8 13 359,487321

9 ou mais 14 441,899423

” (nr)” (nr)

anEXo ViiianEXo Viii
(altera o anexo iX-E da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo iX-E da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo iX-E“anEXo iX-E

TaBEla dE QUanTiTaTiVo dE CarGos E ÍndiCE MÁXiMo dE CoTas 
GrUpo dE aTiVidadEs dE assEssoraMEnTo parlaMEnTar - ColEGiado dE 

BanCada

GrUpo dE aTiVidadEs dE 
assEssoraMEnTo parlaMEnTar CódiGo nÍVEis

nÚMEro 
MÁXiMo 

dE 
CarGo

ÍndiCE dE 
CoTa MÁXiMa

sECrETÁrio do ColEGiado dE 
BanCada pl/Gas 01 a 

100 15 477,867735

” (nr)” (nr)

anEXo iXanEXo iX
(altera o anexo iX-F da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)(altera o anexo iX-F da resolução nº 002, de 11 de janeiro de 2006)

“anEXo iX-F“anEXo iX-F

TaBEla dE QUanTiTaTiVo dE CarGos E ÍndiCE MÁXiMo dE CoTas
GrUpo dE aTiVidadEs dE assEssoraMEnTo parlaMEnTar - GaBinETE 

parlaMEnTar

GrUpo dE 
aTiVidadEs dE 

assEssoraMEnTo 
parlaMEnTar

CódiGo nÍVEis

nÚMEro MÁXiMo 
dE CarGo por 
GaBinETE dE 

dEpUTado

ÍndiCE dE CoTa 
MÁXiMa por 

GaBinETE

sECrETÁrio 
parlaMEnTar pl/GaB 01 a 100 25 376,5828

” (nr)” (nr)
Cod. Mat.: 884149
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Cod. Mat.: 884099

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

aTo nº 189 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sEa 286/2023, TiaGo FaGondE dE 

MoraEs, para exercer o cargo de ConsUlTor EXECUTi-
Vo dE nEGoCiaÇÃo E rElaÇÕEs dE TraBalHo, nível 
dGE, do GaBinETE do sECrETÁrio, da sEa, a contar de 
09/01/2023.

aTo nº 203 / 2023
FAZER CESSAR, conforme processo n° sEa 39/2023, a de-
signação de ZEVir aniBal Cipriano jUnior, mat. n° 
0924315-1-01, do cargo de CoordEnador dE Transpor-
TE, nível FG-1, da CM, efetuada por intermédio do ato nº 2299, 
publicado no dia 29/11/2022, a contar de 01/01/2023.

aTo nº 208 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sds 39/2023, ana Carolina dE Cas-
Tro FrEiTas sanTos, para exercer o cargo de dirETor 
dE dirEiTos HUManos, nível dGs-1, da sds, a contar de 
12/01/2023.

aTo nº 209 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sds 42/2023, jUliana roCHa pirEs, 
para exercer o cargo de CoordEnador dE sEGUranÇa 
aliMEnTar E nUTriCional, nível dGs-1, da sds, a contar 
de 12/01/2023.

aTo nº 210 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sds 41/2023, CloVis alCidio dE 
soUsa, para exercer o cargo de assisTEnTE TÉCniCo, ní-
vel dGi, do GaBinETE do sECrETÁrio, da sds, a contar 
de 12/01/2023.

aTo nº 211 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sds 40/2023, MaÍra GonÇalVEs pE-
rEira, para exercer o cargo de assEssor dE GaBinETE, 
nível dGs-2, do GaBinETE do sECrETÁrio, da sds, a 
contar de 12/01/2023.

aTo nº 212 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sds 29/2023, HElEna Maria Mar-
QUardT, para exercer o cargo de assEssor EspECial, 

nível dGs-1, do GaBinETE do sECrETÁrio, da sds, a 
contar de 01/02/2023.

aTo nº 213 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sds 43/2023, larissa liBErT, para 
exercer o cargo de assEssor TÉCniCo, dGs-2, do GaBinE-
TE do sECrETÁrio, da sds, a contar de 01/02/2023.

aTo nº 214 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sEs 8147/2023, FaBio GaUdEnZi dE 
Faria, mat. n° 0383565-0-01, para exercer o cargo de sUpE-
rinTEndEnTE dE ViGilÂnCia EM saÚdE, nível dGE, da 
sEs, a contar de 09/01/2023.

aTo nº 215 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sap 3409/2023, joEl dE jEsUs Fran-
Ça, mat. n° 0379802-0-01, para exercer o cargo de dirETor-
-GEral do dEparTaMEnTo dE adMinisTraÇÃo soCioE-
dUCaTiVa, nível dGE, da sap, a contar de 12/01/2023.

aTo nº 216 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº CBMsC 605/2023, lETÍCia indiara dE 
CasTro Frias, para exercer o cargo de CoordEnador da 
assEssoria jUrÍdiCa, nível dGs-1, do GaBinETE do CHE-
FE do EsTado-Maior, do CBMsC.

aTo nº 229 / 2023
NOMEAR, de acordo com os arts. 9° e 11, da lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº sCC 397/2023, sYdnEY HErCilio da 
rosa FilHo, para exercer o cargo de assEssor jUrÍdiCo 
dE proCUradoria rEGional - TUBarÃo, nível dGs-3, da 
pGE, a contar de 10/01/2023.

JORGINHO DOS SANTOS MELLO
Governador do Estado

MOISÉS DIERSMANN
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 884313

aTo nº 162/ 2023
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, conforme processo n° sEd 452/2023, resolve noMEar/dEsiGnar, interinamente, de acordo com os arts. 9°, 11 
e 39 da Lei nº 6.745/85, os abaixo relacionados, dos cargos comissionados/funções gratificadas discriminados, a contar de 01/01/2023:

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Cargo Nível Nome Matrícula
GABINETE DO SECRETÁRIO
assessor de articulação com Municípios dGs-2 Carolina pErEs ZEndron 0648535-9-01
assessor de Gabinete dGs-2 jUCElia Maria EGErT 0700929-1-01
assessor de Gabinete dGs-2 jUlia pEdoTT QUirino 0688114-9-02
Consultor Executivo dGE GrEiCE sprandEl da silVa 06806384-02
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Gerente de Contabilidade FG-2 BrUno HUBaCHEr da CosTa 0650402-7-01
Gerente de orçamento e Custos FG-2 pEdrinHo lUiZ pFEiFEr 0363092-7-01
Gerente de Materiais e serviços dGs-2 VladiMir isaaC lopEs 0920413-0-03
DIRETORIA DE ENSINO
Gerente de alimentação Escolar FG-2 prisCila andradE
Gerente de Gestão e supervisão Escolar FG-2 alTair HoEpErs 0287543-8-05
Gerente de Modalidades e diversidades Curriculares dGs-2 BEaTris Clair andradE 0284249-1-04
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Gerente de Gestão de pessoas dGs-2 rossano paUlo sCandolara jUnior 0306554-5-04
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
diretor de planejamento e políticas Educacionais dGE MarCos roBErTo rosa 0.701.366-3-01
Gerente de planejamento e Gestão dGs-2 CElMa da silVa raMos 0631839-8-01
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Gerente de infraestrutura dGs-2 FaBio roBErTo sECCo 0313403-2-02
Gerente de Manutenção dGs-2 HEron doMinGos dE soUsa pErEira 0957579-0-01
SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
secretário do Conselho Estadual de Educação dGs-1 osValdir raMos 0135943-6-01
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Coordenador de administração FG-2 FErnanda KlETTEnBErG HaCK arrUda 0325936-6-03
Coordenador de normas e legislação FG-2 josE raUl sTaUB 0303476-3-05

JORGINHO DOS SANTOS MELLO
Governador do Estado

MOISÉS DIERSMANN
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 884294

aTo nº 206/ 2023
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, resolve noMEar/dEsiGnar, de acordo com os arts. 9°, 11 e 39 da lei nº 6.745/85, os abaixo relacionados, dos 
cargos comissionados/funções gratificadas discriminados:
ÓRGÃO: DEFESA CIVIL.
Cargo Nível Nome Matrícula Processo Vigência
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(Florianópolis) FG-2 alEXandrE Miranda 0922798-9 dC 104/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(araranGUÁ) FG-2 rodriGo Bonaldo raFaEl 0925642-3 dC 101/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(CriCiÚMa) FG-2 rosinEi da silVEira 0282575-9 dC 102/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(TUBarÃo) FG-2 andErson MarTins Cardoso 0921172-1 dC 103/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil (iTajaÍ) FG-2 daniEl BaZanElla Cardoso 0925758-6 dC 105/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(BlUMEnaU) FG-2 MaYKEl arTino CaMpEsTrini 0927736-6 dC 106/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(joinVillE) FG-2 anTonio EdiVal pErEira 0917149-5 dC 107/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(jaraGUÁ do sUl) FG-2 osValdo GonÇalVEs 0911701-6 dC 108/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil (laGEs) FG-2 MarCElo da roCHa MinUssi 0929321-3 dC 109/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil (Taió) FG-2 alEXandEr BaasCH 0924285-6 dC 110/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(CanoinHas) FG-2 GETEr CrisTHianE dal Farra sarTE 0929151-1  dC 111/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(CaÇador) FG-2 paUlo CÉsar GaioVis 0927820-6 dC 113/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(joaÇaBa) FG-2 adair josÉ FlÂMia 0921577-8 dC 114/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(ConCórdia) FG-2 adilson dE oliVEira 0926376-4 dC 115/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(XanXErÊ) FG-2 lUCiano pEri 0925660-1 dC 116/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(CHapECó) FG-2 Vilson anTonio ZaMBoni 0921551-4  dC 117/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil 
(MaraVilHa) FG-2 dErli BorKoVsKi 0927092-2 dC 118/2023 01/01/2023
CoordEnador rEGional da dEFEsa CiVil (sÃo 
MiGUEl do oEsTE) FG-2 EVandro da silVa 0924165-5 dC 119/2023 01/01/2023
assEssor TÉCniCo dGs-2 diEYson pElinson 0630916-0 dC 121/2023 01/01/2023
assEssor TÉCniCo dGs-2 MaTHEUs KlEin FlaCH 0630751-5 dC 123/2023 01/01/2023
GErEnTE dE GEsTÃo dE pEssoas dGs-2 alYCE MaÇanEiro HEidErsCHEidT 0631243-8 dC 59/2023 01/01/2023
GErEnTE dE prEparaÇÃo dGs-2 Elna FÁTiMa pirEs dE oliVEira 0700021-9 dC 124/2023 01/01/2023
GErEnTE dE prEVEnÇÃo dGs-2 sUsana ClaUdETE CosTa 0999391-6 dC 125/2023 01/01/2023
CoordEnador dE MoniToraMEnTo E alErTa FG-1 FrEdEriCo dE MoraEs rUdorFF 0663106-1 dC 126/2023 12/01/2023
GErEnTE TErriTorial E UrBano CoM rEsiliÊnCia dGs-2 alEX sandro soUZa dE oliVEira 0644539-0 dC 120/2023 01/01/2023
GErEnTE dE pEsQUisa E EXTEnsÃo dGs-2 rEGina panCEri 0295013-8 dC 100/2023 01/01/2023
GErEnTE dE CapaCiTaÇÃo E Ensino dGs-2 CarolinE MarGarida 0663098-7 dC 98/2023 01/01/2023

JORGINHO DOS SANTOS MELLO
Governador do Estado

MOISÉS DIERSMANN
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 884310
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PORTARIA Nº 001/2023 – de 11/01/2023
O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribui-
ções legais, fixadas pelo art 106, § 2º, inciso I, e art. 116 caput e 
seguintes do Capítulo ii, Título iV da lei Complementar 741, de 12 
de junho de 2019, resolve DELEGAR ao servidor naTan MarCon-
dEs MonTEiro osorio, matrícula nº 710.746-3-01, subchefe 
da Casa Civil, competência para assinar atos administrativos e 
expedientes no âmbito da Casa Civil, excluídos expressamente 
os atos elencados no art. 119 da lei Complementar nº 741/2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 01/01/2023.

ESTENER SORATTO DA SILVA JUNIOR
Secretário-Chefe da Casa Civil

Cod. Mat.: 883887

PORTARIA Nº 002/2023 – de 11/01/2023
DISPENSAR, de acordo com o art. 171, da lei nº 6.745, de 28 
de dezembro de 1985 e com base na atribuição de competência 
delegada pelo art. 106, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 741, 
de 12 de junho de 2019 e do art. 4° do decreto nº 1.860/2022, 
Aguinaldo Luiz Fernandes, matrícula nº 156.522-2 da função de 
supervisor, nível FC-1, da CC, com efeitos a contar de 10/01/2023.
ESTENER SORATTO DA SILVA JUNIOR
Secretário-Chefe da Casa Civil

Cod. Mat.: 883888

PORTARIA nº 003/2023 de 12/01/2023
O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso de suas atribui-
ções legais e conforme processo sCC 473/2023, resolve dEsiG-
nar o Subchefe da Casa Civil, para, na qualidade de ordenador 
secundário, assinar, conjuntamente com o ordenador primário, 
empenhos e ordens bancárias no âmbito da Casa Civil, a contar 
de 01/01/2023.
ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR
Secretário-Chefe da Casa Civil

Cod. Mat.: 884184

PORTARIA GAB/PGE Nº 12/2023                             13.01.2023
O PROCURADOR-GERAL ADJUNTO PARA ASSUNTOS ADMI-
NISTRATIVOS, no uso da competência prevista no art. 6º do anexo 
Único do decreto nº 1.688, de 14 de agosto de 2018,
RESOLVE:
art. 1º Ficam designados para compor a Banca Examinadora da 
primeira prova prática do 10º Concurso público para ingresso na 
Carreira de procurador do Estado de santa Catarina:
i - Membros Titulares:
a) Evandro régis Eckel, procurador do Estado;
b) jocélia aparecida lulek, procuradora do Estado; e
c) Vanessa azevedo Barcelos, advogada (oaB/sC n. 21.201/sC) 
representante da ordem dos advogados do Brasil, seção de santa 
Catarina;
ii - Membros suplentes:
a) Weber luiz de oliveira, procurador do Estado;
b) Queila de araújo duarte Vahl, procuradora do Estado; e
c) Filipe Ximenes de Melo Malinverni, advogado (oaB/sC n. 26.426/
sC) representante da ordem dos advogados do Brasil, seção de 
santa Catarina.
art. 2º Fica designada a servidora Karen regina inácio noronha, 
matrícula nº 950.332-3-01, para atuar como secretária da Banca 
Examinadora.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EZEQUIEL PIRES
Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos

Cod. Mat.: 884225

PORTARIA CGE No 002 – 13/01/2023. o CONTROLADOR-GERAL 
DO ESTADO, com fulcro no que dispõe o art. 116 c/c o disposto 
no art. 106, § 1º e § 2°, incisos I e III, da Lei complementar nº 741, 
de 12 de junho de 2019, resolve:
art. 1º designar SIMONE DE SOUZA BECKER, matrícula nº 360.865-
4, e GUILHERME KRAUS DOS SANTOS, matrícula nº 951.811-
8, para: (i) na qualidade de ordenador primário e secundário da 
despesa, respectivamente, assinar empenhos e ordens bancárias 
no âmbito da Controladoria-Geral do Estado; (ii) assinar ordens 
bancárias na funcionalidade “assinar ordem bancária” no sistema 
integrado de planejamento e Gestão Fiscal – siGEF, visando à 
transferência de recursos aos credores de despesas realizadas 
no âmbito da Controladoria-Geral do Estado.
art. 2 º delegar competência a CÉSAR FERNANDO CAVALLI, 
matrícula n° 378.629-3, e a MARISA ZIKAN DA SILVA, matrícula nº 
378.710-9, para respectivamente, nas ausências ou impedimentos 
dos ordenadores primário e secundário, ordenarem despesas e 
assinarem empenhos e ordens bancárias à conta do orçamento 
da Controladoria-Geral do Estado.
art. 3º Esta portaria entra em vigor a contar de 01/01/2023.
art. 4º revoga-se as disposições em contrário.

CÍCERO ALESSANDRO T. BARBOSA
Controlador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 884183

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

porTaria nº 4 / 2023
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº sEa 18855/2022, asTErlEY KinCEZsKi da silVa, 
mat. nº 0953263-3-02, para responder pelo cargo de assEssor 
TECniCo, nível dGs - 2, da dirEToria dE saÚdE do sEr-
Vidor, da sEa, em substituição ao titular, doraCi CasETT, 
mat. nº 0219600-0-01, durante o usufruto de férias, no período de 
13/01/2023 a 27/01/2023.

porTaria nº 5 / 2023
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº sEa 18863/2022, janE CrisTina soMBrio GEssEr, 
mat. nº 0997334-6-01, para responder pelo cargo de GErEnTE dE 
saUdE do sErVidor, nível FG - 2, da dirEToria dE saÚdE 
do sErVidor, da sEa, em substituição à titular, Mariana ViEira 
VillarinHo, mat. nº 0383304-6-01, durante o usufruto de férias, 
no período de 09/01/2023 a 26/01/2023.

porTaria nº 16/2023
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais e conforme processo sEa nº 433/2023, re-
solve dEsiGnar o dirETor adMinisTraTiVo E FinanCEiro, 
para, na qualidade de ordenador secundário, assinar, conjunta-
mente com o ordenador primário, Empenhos e ordens Bancárias 
no âmbito da secretaria de Estado da administração, Fundo de 
Materiais, Publicações e Impressos Oficiais e Fundo Patrimonial, 
a contar de 01/01/2023, fazendo cessar os efeitos das portarias nº 
288, publicada em 25/06/2019, e nº 163, publicada em 17/02/2022.

porTaria nº 17/2023
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições legais e conforme processo sEa nº 433/2023, 
resolve dEsiGnar o dirETor dE saÚdE do sErVidor, para, 
na qualidade de ordenador secundário, assinar, conjuntamente com 
o ordenador primário, Empenhos e ordens Bancárias no âmbito do 
Fundo do plano de saúde dos servidores públicos Estaduais de 
sC, a contar de 01/01/2023, fazendo cessar os efeitos da portaria 
nº 1119/2022, publicada em 13/12/2022.

MOISÉS DIERSMANN
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 884290

PORTARIA Nº 0017/GABS/SAP/2023.
o secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa, 
designado, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 106, 
§ 2º, Inciso I, da Lei Complementar nº 741/2019, e com fulcro no 
processo sap 00143115/2022, resolve:
DESIGNAR o servidor CRISTIANO FELIPE WEIRICH, matrícula 
0618372-7-01, para fiscalizar o Contrato n.º 151/SAP/2022 que 
tem como objeto: prestação de serviços de engenharia para a 
reconstrução de parte da muralha da penitenciária de são pedro 
de alcântara (Complexo penitenciário do Estado CopE), corres-
pondente a dispensa de licitação n.º 317/sap/2022.

NEURI LUIZ MANTELLI
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 884142

porTaria nº 0016/GaBs/sap/2023.
o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA, designado, no uso de suas atribuições con-
feridas pelo art. 4, inciso Vi, do decreto Estadual nº 1860/2022, 
com fulcro no processo sjC 00105479/2019, rEsolVE:
HOMOLOGAR O ESTÁGIO PROBATÓRIO, com base no §4º do 
art. 41 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19/1998, e no decreto nº 153/2003, do(a) servidor(a) THIAGO 
MARTINS DA SILVA, matrícula 0998512301, ocupante do cargo de 
aGEnTE dE sEGUranCa soCioEdUCaTiVo, declarandoo(a) 
estável no referido cargo, a contar de 29/12/2022.
NEURI LUIZ MANTELLI
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 883975

porTaria nº 0015/GaBs/sap/2023.
o SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA, designado, no uso de suas atribuições con-
feridas pelo art. 4, inciso Vi, do decreto Estadual nº 1860/2022, 
com fulcro no processo sjC 00102244/2019, rEsolVE:
HOMOLOGAR O ESTÁGIO PROBATÓRIO, com base no §4º do Art. 
41 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 
19/1998, e no decreto nº 153/2003, do(a) servidor(a) LEOCADIO 
QUINTINO DEBACHER, matrícula 0655477602, ocupante do cargo 
de aGEnTE dE sEGUranCa soCioEdUCaTiVo, declarandoo(a) 
estável no referido cargo, a contar de 29/12/2022.
NEURI LUIZ MANTELLI
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 883978

PORTARIA Nº 0003/GABS/SAP/2023
o secretário de Estado da administração prisional e socioeduca-
tiva, designado, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
4º, inciso Viii, do decreto nº 1860/2022 e com fulcro no processo 
sap 00149267/2022, rEsolVE:
DISPENSAR A PEDIDO , de acordo com o art. 11, inciso iii, da 
lei Complementar nº 260/2004, o(a) servidor(a) MARCUS BRA-
GA KNAK, matricula 0634160802, admitido em caráter temporário 
no cargo de TECniCo EM aTiVidadEs adMinisTraTiVas do 
prEsidio rEGional dE rio do sUl, com efeitos a contar 
de 31/12/2022.
NEURI LUIZ MANTELLI
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 883979

PORTARIA Nº 0007/GABS/SAP/2023
o secretário de Estado da administração prisional e socioeduca-
tiva, designado, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
4º, inciso Viii, do decreto nº 1860/2022 e com fulcro no processo 
sap 00000849/2023, rEsolVE:
DISPENSAR A PEDIDO , de acordo com o art. 11, inciso iii, da 
lei Complementar nº 260/2004, o(a) servidor(a) LUCIENE DOS 
SANTOS RODRIGUES, matricula: 0645011301, admitido em caráter 
temporário no cargo de psiColoGo da prEsidio rEGional 
dE CaMpos noVos, com efeitos a contar de 02/02/2023.

NEURI LUIZ MANTELLI
secretário de Estado da administração prisional e socioeducativa

Cod. Mat.: 883983
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Extrato do Termo de rescisão de Termo de Compromisso do pro-
grama “novos Valores”, referente ao projeto atividade 1373 da 
secretaria de Estado da agricultura, da pesca e do desenvolvimento 
rural, conforme decreto estadual nº 781/782/2012, de 25.01.2012. 
Estagiário: João Guilherme dos Santos, CpF: xxx.936.939-08 
Termo de Compromisso nº 244/2022 inicia: 12/01/2023.

Cod. Mat.: 883893

PORTARIA n° 23 de 13/01/2023.
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções, e em consenso com o Conselho de secretarias Municipais 
de saúde de santa Catarina;
Considerando a lei nº 8080/1990 que dispõe que a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício;
Considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do sistema Único de saúde - sUs, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
Considerando a atual situação das filas por procedimentos cirúrgicos 
em santa Catarina, e a necessidade de adoção de estratégias e 
ações para diminuição do tempo de espera para tais procedimen-
tos, sobretudo no que tange a procedimentos “tempo-sensíveis”;
Considerando a necessidade de dar seguimento às ações já inicia-
das a partir de reunião conjunta, realizada no dia 29 de dezembro 
de 2022, durante a transição da gestão, RESOLVE:
Art. 1º - Instituir Grupo de Trabalho, com a finalidade de avaliar, 
discutir e propor estratégias e ações para a redução do tempo de 
espera por cirurgias eletivas no território catarinense (Grupo de 
Trabalho - Cirurgias Eletivas).
Art. 2º - Compete ao Grupo de Trabalho:
I - Obter e organizar dados e informações relacionadas às filas de 
espera por cirurgias eletivas no Estado de santa Catarina, apre-
sentando diagnóstico situacional atualizado da demanda;
ii - obter e organizar dados e informações relacionadas à capa-
cidade técnica e capacidade instalada da rede de prestadores 
de serviços vinculada ao sistema Único de saúde no Estado de 
santa Catarina, apresentando diagnóstico situacional atualizado 
da oferta disponível;
iii - propor estratégias e ações que objetivem otimizar o acesso 
aos serviços cirúrgicos eletivos, em santa Catarina, impactando na 
redução do tempo de espera, de modo a equacionar a disparidade 
entre oferta e demanda;
iV - discutir e modelar propostas de linha de Cuidado, Fluxogramas 
e protocolos de acesso.
Parágrafo único: para a definição das atribuições dos membros 
no Grupo de Trabalho deverão ser consideradas suas respectivas 
funções juntos aos órgãos os quais são representantes.
Art. 3º - O Grupo de Trabalho fica composto por representantes 
dos seguintes órgãos e entidades:
i - Três representantes da secretaria do Estado da saúde de santa 
Catarina - sEs-sC, que será responsável por sua coordenação;
ii - Três representantes do Conselho de secretarias Municipais de 
saúde de santa Catarina - CosEMs-sC;
III - Três representantes da rede hospitalar credenciada de presta-
dores de serviços vinculada ao sistema Único de saúde no Estado 
de santa Catarina;
iV - Um representante do Colegiado de Consórcios públicos de 
santa Catarina - CCp-sC
Parágrafo único: os representantes, titulares e suplentes, serão 
indicados pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos e en-
tidades à Coordenação do Grupo de Trabalho.
Art. 4º - o Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de 
outros órgãos e entidades, públicas e privadas, bem como especia-
listas em assuntos ligados ao tema, cuja presença seja considerada 
necessária ao cumprimento do disposto nesta portaria.
Art. 5º - as funções dos representantes do Grupo de Trabalho 
não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço 
público relevante.
Art. 6º - o Grupo de Trabalho se reunirá semanalmente, de acordo 
com calendário a ser definido junto à sua coordenação e acordados 
com os demais membros.
Art. 7º - o Grupo de Trabalho poderá, além das reuniões periódicas, 
reunir-se em caráter extraordinário, sempre que necessário, e com 
consenso de data e horário, entre seus membros.
Art. 8º - Ficam definidas como metas iniciais, bem como seus 
respectivos prazos de entrega:
i - levantamento de demandas reprimidas por procedimentos sUs. 

prazo de entrega: até dia 20/01;
ii - levantamento de série histórica de produção de cirurgias ele-
tivas, para subsidiar as discussões nas Cir. prazo de entrega: 
até dia 20/01
III - Definição de estratégia de capacitação dos municípios para 
operacionalização da deliberação CiB 104/2022 (absenteísmo nas 
cirurgias eletivas). prazo de entrega: até dia 20/01.
Art. 9º - os produtos advindos do Grupo de Trabalho serão reme-
tidos a Comissão intergestores Bipartite – CiB para apreciação e 
deliberação quando couber.
Art. 10º - o Grupo de Trabalho funcionará por prazo indeterminado.
Art. 11º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 13 de janeiro de 2023.

CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO
Secretária de Estado da Saúde.

Cod. Mat.: 884164

PORTARIA Nº 12/PMSC de 11/01/2023.
DISPENSO, a pedido, com base no art. 22, XXi, da CF/88 c/c o 
art. 4º, do dec. lei nº 667/69 e art. 107, da CE/89 e de acordo 
com o art. 15 inciso i, da lei Complementar nº 380 de 03 de maio 
2007, combinado com o art. 10 inciso i do decreto nº 1274 de 11 
de maio de 2021, do Corpo Temporário de inativos da segurança 
pública - CTisp, Pedro Farias Bento,   soldado pM rr Mat. 
904292-0 à contar de 30/12/2022 e Romeu José Feix, Cabo pM 
rr Mat. 911816-0 à contar de 10/01/2023.

AURÉLIO JOSÉ PELOZATO DA ROSA
Coronel pM Comandante Geral da pMsC

Cod. Mat.: 884038

POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA – PCSC – EXTRATO DE 
ADITIVO DE CONVÊNIO: Terceiro Termo aditivo ao Convênio n° 
2019Tn001723. PARTÍCIPES: o Estado de santa Catarina, através 
da polícia Civil de santa Catarina – pCsC e o Município de nave-
gantes. CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente termo tem por objeto 
a prorrogação do prazo, por mais 12 (doze) meses, contando a 
partir de 15 de janeiro de 2023, tendo em vista a continuidade dos 
termos do convênio e da previsão da cláusula sexta. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as demais 
cláusulas do convênio original e primeiro termo aditivo. CLÁUSULA 
TERCEIRA: A eficácia deste Termo Aditivo fica condicionada à 
publicação do respectivo extrato em Diário Oficial do Estado, que 
será providenciada pela polícia Civil. DATA: 12 de janeiro de 2023. 
SIGNATÁRIOS: Ulisses Gabriel, pela pCsC, e libardoni lauro 
Claudino Fronza, pelo Município de navegantes/sC.

Cod. Mat.: 883911

porTaria n° 010/2023
o Presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 
– IMA, no uso de suas atribuições estatutárias,
rEsolVE:
dEsiGnar, no uso de sua competência delegada pela lei Com-
plementar n° 381, de 07 de maio de 2007, os servidores rUTE 
GoEs do nasCiMEnTo, matrícula 360339-7-01, EdUardo da 
rosa Carioni, matrícula 951890-8-01 e MaBianE alMEida 
BraGa, matrícula nº 361274-0-02 como membros titulares, paU-
lino dE MElo GranZoTTo matrícula nº 950980-1-01 e joÃo 
pEdro dE oliVEira BarrETo matricula n º 640680-7-01, como 

membros suplentes, para sob a presidência do primeiro e na sua 
ausência a do segundo, comporem a CoMissÃo pErManEnTE 
dE liCiTaÇÃo, no âmbito do instituto do Meio ambiente de santa 
Catarina - iMa, pelo período de 01 (um) ano a contar de 28/01/2023.
DANIEL VINÍCIUS NETTO
Presidente do IMA

Cod. Mat.: 884002

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2023
o presidente da junta Comercial do Estado de santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, noTiFiCa joÃo lUiZ dE soU-
Za CarValHo, CpF ***.912.870-** e a empresa FaiZaoVillE 
rEsTaUranTE lTda, inscrita no Cnpj **.167.765/0001-** a 
apresentar manifestação (contrarrazões) referente ao processo 
administrativo, jUCEsC 2689/2022. a cópia do processo pode ser 
solicitada por e-mail e as contrarrazões podem ser encaminhadas 
para secretariageral@jucesc.sc.gov.br, no prazo de 10 dias úteis, 
nos termos da lei nº 8.934/94, decreto nº 1.800/96 e in drEi nº 
81/2020. Florianópolis, 10 de janeiro de 2023.
lUCiano lEiTE KoWalsKi
prEsidEnTE da jUCEsC

Cod. Mat.: 884008

PORTARIA N.º 0004/DETRAN/PROJUR/2023, de 12/01/2023.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por seu presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
00085922/2022;
CONSIDERANDO que a administração pública deve prezar pela 
eficiência, interesse público e a razoabilidade na prestação dos 
serviços públicos;
CONSIDERANDO o disposto na resolução 789/2020 do Conse-
lho nacional de Trânsito (Contran) e a portaria 0087/dETran/
asjUr/2021, que regulamentam o credenciamento dos Centros 
de Formação de Condutores (CFCs), bem como a obrigação do 
detran/sC em credenciá-los;
RESOLVE:
Art. 1º. CREDENCIAR a empresa CFC CaTarinEnsE lTda, 
inscrita no Cnpj n° 46.265.392/0001-11, estabelecida no municí-
pio de iTaiópolis/sC, para a execução de atividades relativas 
à formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos 
e condutores.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 883980

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
CassaÇÃo do dirEiTo dE diriGir - roXanE FaVEro pE-
rEira VEnTUri, autoridade de Trânsito da CirETran de CUri-
TiBanos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 do ConTran, faz 
saber que, após esgotados os meios previstos para notificar o(a) 
condutor(a) penalizado, resolve: Cassar pelo prazo de 02 (dois) 
a Carteira nacional de Habilitação de: jUnio riBEiro da silVa, 
portador(a) da CnH nº 6403988808, em decorrência da penalidade 
aplicada por meio dos autos do processo administrativo nº dETran 
77384/2022; iVaM MiGUEl BiTTEnCoUrT, portador(a) da CnH 
nº 1271728103, em decorrência da penalidade aplicada por meio 
dos autos do processo administrativo nº dETran 67513/2022. 
Fica(m) o(s) condutor(es)  pelo presente Edital, noTiFiCados 
para no prazo máximo de 35 dias da publicação deste interpor 
recurso à jari. após este período, caso não apresente recurso, 
o(a) condutor(a) deverá comparecer em uma unidade do órgão 
de trânsito do registro de sua habilitação e proceder a entrega 
de sua CnH no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 16, i 
da resolução 723/2018 do ConTran. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. Curitibanos, 12 de janeiro de 2023. 
roXanE FaVEro pErEira VEnTUri, autoridade de Trânsito 
da CirETran CUriTiBanos.

Cod. Mat.: 883891
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EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5089/2022 Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito da 
CirETran de TUBarÃo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 do ConTran, 
faz saber a: MaYara pErEira MinaTTo, portador(a) da CnH 
nº 04636853767, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 131405/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB; 
FaBio da silVa, portador(a) da CnH nº 01441368890, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 131407/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTB; joao FaVarin da silVa, 
portador(a) da CnH nº 02791980080, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 131410/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTB; CrisTian dE BriTo dE liMa, portador(a) da 
CnH nº 05551633943, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 131412/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB; 
jUlia Carara da rosa, portador(a) da CnH nº 05881080086, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 131418/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTB; jUVEnal roMoaldo do 
aMaral, portador(a) da CnH nº 01082874068, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 131455/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTB; FaBriCio pErEira lEonardo, 
portador(a) da CnH nº 02623238747, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 142038/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTB. E, constando nos autos dos respectivos 
processos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar 
incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS 
para, até o dia 03/03/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no 
órgão de registro de habilitação, situado na rua altamiro Guima-
rães, 864, Centro - TUBarao/sC - CEp: 88704306. para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro de 
2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de TUBarÃo.

Cod. Mat.: 883916

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5097/2022 Carolini 
dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trân-
sito da CirETran de jaGUarUna, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 
do ConTran, faz saber a: dErCio spodE, portador(a) da CnH 
nº 05026872400, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 138970/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os (as) 
condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, 
pelo presente Edital, noTiFiCados para, até o dia 03/03/2023, 
aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habi-
litação, situado na rua altamiro Guimarães, 864, Centro - TUBa-
rao/sC - CEp: 88704306. para ciência do infrator, é expedido 
o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro de 2023. Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito 
da CirETran de jaGUarUna.

Cod. Mat.: 883917

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5099/2022 Carolini 
dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito 
da CirETran de BraÇo do norTE, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 
do ConTran, faz saber a: KaioM GodinHo CaMilo, portador(a) 
da CnH nº 03502993408, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 131428/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTB. E, constando nos autos dos respectivos processos que 
os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sa-
bido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/03/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro 
de habilitação, situado na rua 22 de outubro, 19, são Francisco 
de assis - BraCo do norTE/sC - CEp: 88750000. para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Braco do Norte, 12 de janeiro 
de 2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de BraÇo do norTE.

Cod. Mat.: 883918

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5132/2022 Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito da 
CirETran de TUBarÃo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 do ConTran, 
faz saber que, após esgotados os meios previstos para notificar 
o condutor penalizado, resolve i – sUspEndEr o dirEiTo dE 
diriGir de: ClaUdinEi MaCHado da silVa, portador(a) da 
CnH nº 01638814300, pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência 

ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo administrati-
vo 7884/2022; CHarlEs QUirino dE CaMpos, portador(a) da 
CnH nº 02741623757, pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência 
ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo administra-
tivo 7636/2022. Bem como, nos termos do art. 268, ii do Código 
de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância, 
a ser realizado em instituição credenciada pelo dETran/sC e 
a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição regional de Trân-
sito do Estado de santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 03/03/2023, interpor recurso a jari ou entregar a Carteira 
nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor penalizado 
não exerça o seu direito de defesa, após o dia 20/03/2023 será 
realizado o bloqueio da CnH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro de 
2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de TUBarÃo

Cod. Mat.: 883919

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5140/2022 Carolini 
dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trân-
sito da CirETran de jaGUarUna, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 
do ConTran, faz saber que, após esgotados os meios previstos 
para notificar o condutor penalizado, resolve I – SUSPENDER O 
dirEiTo dE diriGir de: lEoni CoElHo alano, portador(a) 
da CnH nº 05278283974, pelo prazo de 6 MEsEs, por infringência 
ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo administrati-
vo 74541/2022; siMonE ConCEiCao MarTins, portador(a) da 
CnH nº 06200491859, pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência 
ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo administrati-
vo 74542/2022. Bem como, nos termos do art. 268, ii do Código 
de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância, 
a ser realizado em instituição credenciada pelo dETran/sC e 
a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição regional de Trân-
sito do Estado de santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 03/03/2023, interpor recurso a jari ou entregar a Carteira 
nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor penalizado 
não exerça o seu direito de defesa, após o dia 20/03/2023 será 
realizado o bloqueio da CnH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro de 
2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de jaGUarUna

Cod. Mat.: 883920

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5145/2022 Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito 
da CirETran de BraÇo do norTE, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 
do ConTran, faz saber que, após esgotados os meios previstos 
para notificar o condutor penalizado, resolve I – SUSPENDER O 
dirEiTo dE diriGir de: lindolFo Morais, portador(a) da CnH 
nº 03471726130, pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência ao art. 261, 
ii do CTB, em decorrência do processo administrativo 74540/2022; 
lindolFo Morais, portador(a) da CnH nº 03471726130, pelo 
prazo de 2 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 74538/2022. Bem como, 
nos termos do art. 268, ii do Código de Trânsito Brasileiro, subme-
tê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância, a ser realizado em instituição 
credenciada pelo dETran/sC e a exame teórico de reciclagem, 
a ser realizado presencialmente nas dependências de qualquer 
Circunscrição regional de Trânsito do Estado de santa Catarina 
mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos res-
pectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) se 
encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente 
Edital, noTiFiCados para, até o dia 03/03/2023, interpor recurso 
a jari ou entregar a Carteira nacional de Habilitação, sendo que, 
caso o condutor penalizado não exerça o seu direito de defesa, 
após o dia 20/03/2023 será realizado o bloqueio da CnH e a res-
pectiva anotação da data de início do cumprimento da penalidade 
imposta. para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser 

publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Braco do 
norte, 12 de janeiro de 2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE 
dE Bona porTao, autoridade de Trânsito da CirETran de 
BraÇo do norTE

Cod. Mat.: 883921

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da jari 5190/2022 Ca-
rolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de 
Trânsito da CirETran de TUBarÃo, no uso de suas atribuições 
legais estabelecidas 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) paTriCK silVano 
FErnandEs, portador(a) da CnH nº 01546144883, processo 
administrativo nº 12520/2021; nÃo ConHECiMEnTo, referen-
te o(a) saMir dEMETrio MarCiano, portador(a) da CnH nº 
03824563904, processo administrativo nº 12735/2021. Ficam os 
recorrentes, pelo presente Edital, noTiFiCados 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 03/03/2023 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. Tubarao, 12 de janeiro de 2023. Ca-
rolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade 
de Trânsito da CirETran de TUBarÃo.

Cod. Mat.: 883922

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5227/2022 Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito da 
CirETran de TUBarÃo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 do ConTran, 
faz saber a: MarCElo da rosa MEndEs, portador(a) da CnH 
nº 01354530318, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 138824/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB; 
Maria da Gloria anTUnEs sanTana, portador(a) da CnH 
nº 03066534179, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 138826/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB; 
pEdro lUiZ MaCiEl, portador(a) da CnH nº 06862903163, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 138831/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTB; rodnEi andrE anTUnEs, 
portador(a) da CnH nº 06083109782, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 142023/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTB; roMi aUGUsTo lUiZ da silVa, portador(a) 
da CnH nº 03064850945, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 142026/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTB; ViVian pErEira da silVa, portador(a) da CnH nº 
04321326561, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 142029/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB; 
saMUEl GoMEs, portador(a) da CnH nº 01194513206, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 142035/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTB. E, constando nos autos dos 
respectivos processos que os (as) condutores (as) se encontram 
em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NO-
TiFiCados para, até o dia 03/03/2023, aprEsEnTar dEFEsa 
EsCriTa no órgão de registro de habilitação, situado na rua altamiro 
Guimarães, 864, Centro - TUBarao/sC - CEp: 88704306. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro 
de 2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de TUBarÃo.

Cod. Mat.: 883923

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5235/2022 Caro-
lini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de 
Trânsito da CirETran de jaGUarUna, no uso de suas atribui-
ções legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 
9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 
723/2018 do ConTran, faz saber a: alan Cardoso iZidoro, 
portador(a) da CnH nº 06453981304, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 138968/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTB; arilTon BrEssan, portador(a) da CnH 
nº 00880711053, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 138969/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os (as) 
condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, 
pelo presente Edital, noTiFiCados para, até o dia 03/03/2023, 
aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habi-
litação, situado na rua altamiro Guimarães, 864, Centro - TUBa-
rao/sC - CEp: 88704306. para ciência do infrator, é expedido 
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o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de 
santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro de 2023. Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito 
da CirETran de jaGUarUna.

Cod. Mat.: 883924

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5240/2022 Caro-
lini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade 
de Trânsito da CirETran de BraÇo do norTE, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 
265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da 
resolução 723/2018 do ConTran, faz saber a: sCHaYdi dE 
MEdEiros, portador(a) da CnH nº 06977774800, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 138949/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTB; alEXsandro MassUCaTo, 
portador(a) da CnH nº 03811191144, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 138950/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTB; ValdEli jonas MEndEs MEdEiros, 
portador(a) da CnH nº 06637595464, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 138953/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTB; MaiCKE sCHrEiBEr, portador(a) da CnH 
nº 05716703717, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 138954/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB; 
ronY BonETTi, portador(a) da CnH nº 07412829570, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 138955/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTB; rosilEia HEidEMann, 
portador(a) da CnH nº 03275566019, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 138957/2022 por infringên-
cia ao art. 261, ii do CTB; ValMir sCHUrHoFF, portador(a) da 
CnH nº 02827006107, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 138958/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTB; lUiZ ClaUdio EXTErKolTEr, portador(a) da CnH 
nº 03135937011, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 142051/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTB. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os (as) 
condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, 
pelo presente Edital, noTiFiCados para, até o dia 03/03/2023, 
aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de ha-
bilitação, situado na rua 22 de outubro, 19, são Francisco de 
assis - BraCo do norTE/sC - CEp: 88750000. para ciência 
do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Braco do Norte, 12 de janeiro 
de 2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de BraÇo do norTE.

Cod. Mat.: 883925

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5268/2022 Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito 
da CirETran de BraÇo do norTE, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 
do ConTran, faz saber que, após esgotados os meios previstos 
para notificar o condutor penalizado, resolve I – SUSPENDER O 
dirEiTo dE diriGir de: Clodoaldo BECKEr, portador(a) da 
CnH nº 02922365202, pelo prazo de 6 MEsEs, por infringência 
ao art. 261, i do CTB, em decorrência do processo administrati-
vo 92887/2022. Bem como, nos termos do art. 268, ii do Código 
de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória em 
curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distância, 
a ser realizado em instituição credenciada pelo dETran/sC e 
a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição regional de Trân-
sito do Estado de santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 03/03/2023, interpor recurso a jari ou entregar a Carteira 
nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor penalizado 
não exerça o seu direito de defesa, após o dia 20/03/2023 será 
realizado o bloqueio da CnH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Braco do Norte, 12 de janeiro 
de 2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de BraÇo do norTE

Cod. Mat.: 883926

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5281/2022 Carolini dE 
CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trânsito 
da CirETran de TUBarÃo, no uso de suas atribuições legais, 
com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Có-
digo de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 do 
ConTran, faz saber que, após esgotados os meios previstos 
para notificar o condutor penalizado, resolve I – SUSPENDER 
o dirEiTo dE diriGir de: MaXWEll CardoZo MarTins, 
portador(a) da CnH nº 07229669662, pelo prazo de 2 MEsEs, por 

infringência ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 7452/2022; joao BaTisTa aMEriCo jUnior, 
portador(a) da CnH nº 05761199250, pelo prazo de 2 MEsEs, 
por infringência ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 8554/2022; Mariana anTUnEs BrEssan, por-
tador(a) da CnH nº 04464013812, pelo prazo de 2 MEsEs, por 
infringência ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 7566/2022; rodriGo alTHoFF MEdEiros, por-
tador(a) da CnH nº 02932957070, pelo prazo de 2 MEsEs, por 
infringência ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo 
administrativo 7607/2022; roBErTo BallMann, portador(a) da 
CnH nº 04038438870, pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência 
ao art. 261, ii do CTB, em decorrência do processo administrativo 
7625/2022; sandra HErinGEr lEiTE, portador(a) da CnH nº 
05164293347, pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência ao art. 261, 
ii do CTB, em decorrência do processo administrativo 74520/2022; 
FErnando FraCCaroli, portador(a) da CnH nº 03674111380, 
pelo prazo de 2 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 74525/2022; YUri TEi-
XEira BiTEnCoUrT, portador(a) da CnH nº 05126262758, pelo 
prazo de 12 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 92821/2022. Bem como, 
nos termos do art. 268, ii do Código de Trânsito Brasileiro, subme-
tê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância, a ser realizado em instituição 
credenciada pelo dETran/sC e a exame teórico de reciclagem, 
a ser realizado presencialmente nas dependências de qualquer 
Circunscrição regional de Trânsito do Estado de santa Catarina 
mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos res-
pectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) se 
encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, 
noTiFiCados para, até o dia 03/03/2023, interpor recurso a jari 
ou entregar a Carteira nacional de Habilitação, sendo que, caso 
o condutor penalizado não exerça o seu direito de defesa, após o 
dia 20/03/2023 será realizado o bloqueio da CnH e a respectiva 
anotação da data de início do cumprimento da penalidade imposta. 
para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 12 
de janeiro de 2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona 
porTao, autoridade de Trânsito da CirETran de TUBarÃo

Cod. Mat.: 883928

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 5288/2022 Carolini 
dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de Trân-
sito da CirETran de jaGUarUna, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 
do ConTran, faz saber que, após esgotados os meios previstos 
para notificar o condutor penalizado, resolve I – SUSPENDER O 
dirEiTo dE diriGir de: sUElEn BiTEnCoUrT lins do nas-
CiMEnTo, portador(a) da CnH nº 06101652048, pelo prazo de 2 
MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTB, em decorrência 
do processo administrativo 92921/2022. Bem como, nos termos 
do art. 268, ii do Código de Trânsito Brasileiro, submetê-los(as) 
frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, na forma 
presencial ou a distância, a ser realizado em instituição credenciada 
pelo dETran/sC e a exame teórico de reciclagem, a ser realiza-
do presencialmente nas dependências de qualquer Circunscrição 
regional de Trânsito do Estado de santa Catarina mediante agen-
damento prévio. E, constando nos autos dos respectivos processos 
que os(as) condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar 
incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS 
para, até o dia 03/03/2023, interpor recurso a jari ou entregar a 
Carteira nacional de Habilitação, sendo que, caso o condutor pe-
nalizado não exerça o seu direito de defesa, após o dia 20/03/2023 
será realizado o bloqueio da CnH e a respectiva anotação da data 
de início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Tubarao, 12 de janeiro de 
2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de jaGUarUna

Cod. Mat.: 883929

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da jari 5317/2022 Ca-
rolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, autoridade de 
Trânsito da CirETran de TUBarÃo, no uso de suas atribuições 
legais estabelecidas 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) Maria ElEna ConCEiCao 
BEnEdETi, portador(a) da CnH nº 03769364160, processo admi-
nistrativo nº 14850/2020; doUGlas MarCEl silVa, portador(a) 
da CnH nº 02708839006, processo administrativo nº 13055/2021. 
Ficam os recorrentes, pelo presente Edital, noTiFiCados 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 03/03/2023 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. Tubarao, 12 de janeiro de 
2023. Carolini dE CaMpos ViCEnTE dE Bona porTao, 
autoridade de Trânsito da CirETran de TUBarÃo.

Cod. Mat.: 883930

EsTado dE sanTa CaTarina
dEparTaMEnTo EsTadUal dE TrÂnsiTo – dETran
dirEToria dE VEÍCUlos
CoMissÃo EsTadUal dE lEilÃo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

o presidente do departamento Estadual de Trânsito do Estado de 
santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base no art. 5º 
da resolução nº 623 de 06 de setembro de 2016, noTiFiCa os 
proprietários possuidores de veículos removidos e retirados de circu-
lação das vias públicas, neste Estado, bem como os Compradores, 
agentes Financeiros/Bancos e pessoas detentoras de reserva de 
domínio, adiante discriminados, os quais deverão comparecer no 
setor de Trânsito abaixo descrito, em horário comercial, para que 
sejam retirados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da publicação deste Edital, a fim de promoverem a regularização 
administrativa dos veículos abaixo relacionados, sob pena de assim 
não o fazendo, o bem ir a leilão, tudo conforme legislação em vigor.

Bal. piçarras - alexandre l. premier resgate *, sito à rUa GEraldo 
Cardoso, nº 155 - - nossa sEnHora da GraCa - BalnE-
ario piCarras/sC, telefone 4733411146/97640212/97127222.

; proprietário lUCianE BarCElos dE QUadros, veículo VW/Gol 
Cli, ano 1996, placa lYM3219, chassi 9BWZZZ377Tp536282 ; pro-
prietário EZEQUiEl nUnEs dE liMa, veículo VW/Gol 1.0, ano 2010, 
placa MHK1018, chassi 9BWaa05UXBp092313 , BanCo j.saFra 
s.a. , comprador adalCio da CosTa FilHo ; proprietário jona-
Tan sCHroEdEr, veículo VW/Gol i, ano 1996, placa GCV9G97, 
chassi 9BWZZZ377TT206242 ; proprietário rodriGo da silVa 
aZaMBUja, veículo GM/Corsa Wind, ano 2000, placa Mas2224, 
chassi 9BGsC68Z01B101276 , reserva de domínio CHrisTian 
THEis ; proprietário roBErTo MEsQUiTa FEijo, veículo VW/Gol 
spECial, ano 2000, placa KrE7751, chassi 9BWCa15X2Yp128223 
, comprador inGrid EManUEllE MUEllEr ; proprietário GEiZa 
CrisTianE CordEiro, veículo CiTroEn/piCasso ii16GlXF , 
ano 2010, placa KKi8499, chassi 935CHn6aVBB506574 , BanCo 
pan s a , comprador 761 sEM propriETario CadasTrado 
EM sC; proprietário Uilson Maia CaMilo, veículo VW/Gol 1.6 
CiTY, ano 2005, placa dQH3B78, chassi 9BWCB05X95p109249 ; 
proprietário MarCos FElipE rosa, veículo GM/Corsa Gl, ano 
1997, placa Cjj3332, chassi 9BGsE68nVVC798337 ; proprietário 
FaBiana dos sanTos, veículo VW/Gol Cli, ano 1996, placa 
lXV8E56, chassi 9BWZZZ377Tp517306 ; proprietário riCardo 
alEXandrE CaldEira, veículo VW/Gol plUs Mi, ano 1997, 
placa CKi7407, chassi 9BWZZZ377VT178599 ; proprietário Car-
los FranCisCo GErEMia, veículo MErCEdEs BEnZ, ano 
1963, placa aFY1864, chassi 3210530810311 , comprador joao 
Carlos TaGlian; proprietário roCHa E riBEiro lTda ME, 
veículo i/MMC pajEro sporT 4X4, ano 1999, placa GYo5011, 
chassi jMY0rK960YpX00364 , aYMorE CrEdiTo Fin E; pro-
prietário BrEno aUGUsTo ponijalEsKi, veículo M.BEnZ/a 
160, ano 2003, placa aKr8722, chassi 9BMMF33E13a047575 
, comprador lEnon aUGUsTo Bonin; proprietário alCEU Fa-
GUndEs , veículo FiaT/Uno MillE sMarT, ano 2001, placa 
GZF4d47, chassi 9Bd15808814241135 ; proprietário silVio Boi-
Ma da silVa, veículo FiaT/Uno ElECTroniC, ano 1994, placa 
BoB4106, chassi 9Bd146000r5151403 ; proprietário Wilson dE 
Morais, veículo i/pEUGEoT 307 16 prEs pK, ano 2004, placa 
MCo7823, chassi 8ad3Cn6a85G309823 , BanCo daYCoVal 
sa , comprador ana Carolina FUlGEnCio ; proprietário Mi-
CHEl da silVa FElipE, veículo Ford/EsCorT Gl, ano 1992, 
placa jEo4j18, chassi 9BFZZZ54ZnB265247 ; proprietário alinE 
sanTos dE CarValHo pEdroso, veículo VW/Gol Mi, ano 
1997, placa Cia5237, chassi 9BWZZZ377VT042462 , CiFra sa 
CrEd FinanC, comprador ViniCiUs GaBriEl oliVEira dos 
sanTos; proprietário MaTHEUs josE dos sanTos nUnEs, 
veículo rEnaUlT/Clio rn 1.6 16V, ano 2000, placa ijQ6265, 
chassi 93YlB1j151j165537 , comprador FErnanda GUiMa-
raEs pEZZaTTi ; proprietário sonia CrisTina GonCalVEs 
ViEro, veículo GM/Corsa Wind, ano 2001, placa iKK8647, 
chassi 9BGsC08Z02C132278 ; proprietário plinio FaBriCio 
dE s.oliVEira, veículo Ford/FiEsTa sEdan1.6FlEX , ano 
2006, placa ndK7409, chassi 9BFZF26p678006165 ; proprietário 
iVan Carlos jUlio, veículo Ford/EsCorT 1.0 HoBBY, ano 
1994, placa BoV6138, chassi 9BFZZZ54ZrB560731 ; proprietário 
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BErTrand dEralUs, veículo GM/Corsa sUpEr, ano 1997, 
placa aGV6E02, chassi 9BGsd68ZVVC685886 ; proprietário lUi-
Za dE FaTiMa riBEiro, veículo iMp/VW Gol spECial, ano 
1999, placa CsX8900, chassi 8aWZZZ377Xa200777 ; proprietário 
jUlio CaETano FilHo, veículo FiaT/Uno MillE WaY ECon 
, ano 2009, placa aUl3536, chassi 9Bd15844aa6264514 , aY-
MorE CrEdiTo, Fina; proprietário ronnY ClETo MaToso, 
veículo VW/Gol spECial, ano 2003, placa Mda6H99, chassi 
9BWCa05Y44T022859 ; proprietário EdEsio Carlos VEro-
nEZZi, veículo FiaT/Uno MillE Ep, ano 1995, placa FjC5999, 
chassi 9Bd146097s5647981 ; proprietário sonia ClariCE nU-
nEs da silVa, veículo FiaT/Uno ElECTroniC, ano 1993, pla-
ca lZs0710, chassi 9Bd146000p5103498 ; proprietário nEsTor 
EdUardo BaZadona dUTra, veículo FiaT/Fiorino iE, ano 
1997, placa iGX7736, chassi 9Bd255044V8582535 , comprador 
Mario lUiZ riBEiro; proprietário MarCos roBErTo Fro-
GUEl, veículo FiaT/Uno ViVaCE 1.0 , ano 2014, placa MMi0284, 
chassi 9Bd195102E0573284 , BanCo j.saFra s.a. , comprador 
MaElso da silVa sanTos ; proprietário Carlos alBErTo 
dos sanTos , veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1997, placa 
lZj8508, chassi 9C2jC250WVr029940 ; proprietário lUiZ anTo-
nio jaCoMEl, veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1995, placa 
aFj6782, chassi 9C2jC2501srs59136 , comprador alEssan-
dro rodriGo dE oliVEira; proprietário Carlos alEXan-
drE dUTra, veículo Honda/C100 BiZ Mais, ano 2003, placa 
MBW6664, chassi 9C2Ha07203r055324 ; proprietário ClEUsa 
GoMEs rodriGUEs , veículo Honda/CG 125 TiTan Es, ano 
2000, placa MaV9491, chassi 9C2jC3020Yr005297 ; proprietário 
doniZET anTonio odoriZZi, veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 
1998, placa MaW7917, chassi 9C2jC250XWr022373 ; proprietário 
rUBEns josE MaMEdEs, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, 
ano 2002, placa MCp3891, chassi 9C2jC30103r159884 , compra-
dor ClaUdionEi jEFErsson CorrEa da CosTa; proprietário 
doUGlas da silVa pUTTon, veículo Honda/CG 150 TiTan 
Ks , ano 2008, placa MHB8181, chassi 9C2KC08108r116149 ; 
proprietário EriElson silVa, veículo Honda/CBX 250 TWis-
TEr, ano 2001, placa MBZ6d11, chassi 9C2MC35002r017581 ; 
proprietário ClaUdio josE do nasCiMEnTo, veículo Honda/
CG 150 TiTan Ks , ano 2006, placa Mar8602, chassi 9C2K-
C08106r908358 , comprador daGUEMar alVEs; proprietário 
oriETE aparECida GEraldo da silVa, veículo Honda/C100 
BiZ Es, ano 2003, placa MdC6839, chassi 9C2Ha07104r006095 
; proprietário jairo MaTTiollo , veículo Honda/CB 300r , ano 
2010, placa Mil3554, chassi 9C2nC4310ar074942 , comprador 
Canil HUndEFrEUnd lTda; proprietário MarCia MarTins 
dE oliVEira, veículo FiaT/Uno MillE EConoMY , ano 2009, 
placa EKY6d75, chassi 9Bd15802aa6350599 , BanCo san-
TandEr sa ; proprietário liBErTY sEGUros s/a, veículo i/
CHErY CiElo 1.6 sEdan , ano 2010, placa aTV8123, chassi 
lVVdC11B5Bd066821 ; proprietário jUan MarCos BorBorEMa, 
veículo nissan/FronTiEr , ano 2008, placa GYX6d16, chassi 
94dVdUd409j157350 , BV FinanCEira sa C F; proprietário 
FaBio soarEs GarCia, veículo GM/Corsa Wind, ano 1995, 
placa idj2489, chassi 9BGsC08WssC708989 ; proprietário jair 
anGElo dE soUZa, veículo Ford/CoUriEr , ano 1998, placa 
Cna4105, chassi 9BFGsZppaWB881862 ; proprietário GEorjE 
anTonio MorEira da silVa, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , 
ano 2010, placa iQW4i01, chassi 9C2jC4110ar658891 ; proprietário 
rElrison WillE da CrUZ silVa, veículo Honda/CG 125 Fan 
Es , ano 2013, placa MKX5476, chassi 9C2jC4120dr553227 ; 
proprietário EdErson jardEl BaCK, veículo VW/Gol 1000, ano 
1993, placa lYj1876, chassi 9BWZZZ30ZpT083863 ; proprietário 
andErson da silVa jErEMias, veículo GM/KadETT Gl, ano 
1996, placa lXj5851, chassi 9BGKZ08GTTB415539 ; proprietário 
Edson VilMar loUrEnCo, veículo FiaT/Uno MillE iE, ano 
1996, placa iFn5E82, chassi 9Bd146067T5716803 ; proprietário 
josiEl BErnardo dos sanTos, veículo GM/Corsa Wind, 
ano 2001, placa MBi5743, chassi 9BGsC68Z01B199947 ; proprie-
tário sansao CorrEia do nasCiMEnTo, veículo GM/Corsa 
Wind, ano 1996, placa lXU4C85, chassi 9BGsC08ZTTC747976 , 
comprador lUis FErnando FlorEs; proprietário josE MilTon 
sarda, veículo Honda/CG 125, ano 1988, placa MEU5301, chassi 
9C2jC1801jr121984 , comprador jUarEZ da silVa
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; proprietário Elida Karolina laCErda dE assis, veículo 
Ford/Ka Gl, ano 2004, placa jUn8057, chassi 9BFBsZGda4B528021 
; proprietário rodriGo CaspErs dE QUadros, veículo VW/
Gol Cli, ano 1996, placa lXG3E32, chassi 9BWZZZ377TT014459 
; proprietário lUCilEnE jorGE pEdrEiro , veículo CiTroEn/
piCasso 16 GlX, ano 2005, placa anC7a18, chassi 935CH-
n6a15B515773 ; proprietário adElino da silVa, veículo YaMaHa/
nEo aT115 , ano 2005, placa ani0645, chassi 9C6KE084050006434 
; proprietário joana GonCalVEs, veículo Honda/BiZ 125 Es 
, ano 2006, placa anp7193, chassi 9C2ja04206r834529 , com-
prador indianara EloY dE jEsUs; proprietário andrEY daniEl 

siEWErdT, veículo pEUGEoT/206 14 prEsEn FX, ano 2008, 
placa aQB5659, chassi 9362aKFW98B064707 , BanCo daYCo-
Val s a ; proprietário alEX EdUardo Gallo, veículo CiTroEn/
C3 GlX 14 FlEX, ano 2010, placa aso3i83, chassi 935FCKF-
VYBB511095 , aYMorE CrEd Fin inV ; proprietário FElipE 
Waldir sTEin, veículo i/CHEVrolET ClassiC ls , ano 2013, 
placa aXQ3618, chassi 8aGsU19F0Er144767 , BV FinanCEira 
sa C F, comprador adEMir dE andradE E silVa ; proprietário 
josE alVEs dos sanTos, veículo Ford/Ka sE 1.5 sd B , ano 
2016, placa Bap6951, chassi 9BFZH54jXH8362646 , BanCo 
iTaUCard sa ; proprietário jEoVani pErondi, veículo YaMaHa/
XTZ250 landEr , ano 2020, placa BEa2F36, chassi 9C6d-
G3320l0021902 , BanCo VoToranTiM s/a, comprador nilTon 
alMEida jUnior; proprietário EdUardo MoUra Bairros, 
veículo FiaT/Uno ElECTroniC, ano 1994, placa BoW6019, 
chassi 9Bd146000r5216024 ; proprietário ana ValEria MaTHias, 
veículo GM/ClassiC spiriT, ano 2004, placa CMW5098, chassi 
9BGsn19n05B166521 ; proprietário danilo jUnior rodriGUEs 
lEiTE, veículo Ford/Ka, ano 1998, placa Cna9B39, chassi 9BF-
ZZZGdaWB600892 ; proprietário adriano MarCElo oliVEira, 
veículo VW/Gol 1.6 , ano 1999, placa Crd4390, chassi 9BWZZ-
Z373YT012528 ; proprietário alEXandrE ValErio saraiVa, 
veículo VW/Gol spECial, ano 2001, placa CYW6575, chassi 
9BWCa05Y02T043429 ; proprietário ana Carolina FaBiano 
FErnandEs, veículo rEnaUlT/Clio rl 1.0, ano 2001, placa 
ddY5076, chassi 93YBB0Y052j291569 ; proprietário Maria jU-
liana dos sanTos MEirElEs, veículo YaMaHa/FaZEr Ys250 
, ano 2007, placa dYl0977, chassi 9C6KG017070050020 ; pro-
prietário lUiZ Carlos da silVa, veículo i/FYM FY100 10a , ano 
2007, placa ECa3089, chassi lE8XCGl0081300341 ; proprietário 
TaTiana nUnEs dos rEis, veículo i/VolVo C30 2.4i , ano 2008, 
placa EFY5j33, chassi YV1MK385992127603 ; proprietário ro-
driGo dEndEna dE oliVEira, veículo VW/Gol 1000i, ano 
1995, placa idT7886, chassi 9BWZZZ377sT153657 ; proprietário 
GaYEr aUToMoVEis lTda, veículo GM/CElTa 2p spiriT , ano 
2006, placa inB9669, chassi 9BGrX08907G112079 ; proprietário 
iVonE dE soUZa BraGa, veículo FiaT/Uno MillE EConoMY 
, ano 2012, placa FEK9B72, chassi 9Bd15802ad6756073 , Ban-
Co diGiMais s.a. , comprador jonaTHan Edilson lopEs da 
silVa TorrEs; proprietário nElson alVEs dE oliVEira, ve-
ículo Honda/CG150 Fan Esdi , ano 2013, placa FEn6010, chas-
si 9C2KC1680dr312168 , comprador EdMilson palHETa ME-
dEiros; proprietário lUis FErnando rios dos sanTos, 
veículo YaMaHa/YBr 125K , ano 2004, placa ilT8818, chassi 
9C6KE044040058104 ; proprietário aUri da silVa pirEs, veí-
culo Honda/C100 BiZ Mais, ano 2005, placa iMj8385, chassi 
9C2Ha07205r005237 , comprador Maria aVanY TrindadE; 
proprietário rodriGo paCHECo dE oliVEira, veículo YaMaHa/
FaZEr Ys250 , ano 2007, placa inr9323, chassi 9C6KG017070040068 
, porToCrEd s.a. CrEdi; proprietário anTonio silVEira 
GoUlarT, veículo i/CiTroEn Xsara GlX 1.6i, ano 2001, placa 
ajW2792, chassi VF7n0n6aK1j402533 ; proprietário ElioMar 
paUlo MaCHado, veículo GM/CElTa, ano 2002, placa aKG6964, 
chassi 9BGrd08Z02G170965 , comprador MarCElo BErnar-
dino da silVa; proprietário josUE sCHEFFEr da rosa CUnHa, 
veículo Honda/CG 160 TiTan , ano 2020, placa jad3j53, chas-
si 9C2KC2210lr044214 , aYMorE CrEdiTo Finan; proprietá-
rio alEXandrE siMao MarConi , veículo FiaT/palio YoUnG, 
ano 2001, placa jFY8458, chassi 9Bd17808612300852 ; proprie-
tário ana paUla roTaVa Maria ME, veículo i/VW Bora , ano 
2008, placa lpH9369, chassi 3VWsH49M79M631270 , BanCo 
do EsTado do r; proprietário GElson TaVarEs Vallada, 
veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1997, placa lYF9d92, chas-
si 9C2jC250VVr087093 ; proprietário dEnisE alVina da silVa, 
veículo iMp/pEUGEoT 106 solEil, ano 1997, placa lZs1979, 
chassi VF31aCdZWVM003247 ; proprietário Edilson joao dE 
soUZa, veículo VW/loGUs, ano 1996, placa MaF7390, chassi 
9BWZZZ558TB836601 ; proprietário ViVianE nasCiMEnTo laU-
rEnCo, veículo GM/Corsa Wind, ano 1998, placa MaG4317, 
chassi 9BGsC68ZXWC626611 ; proprietário TiaGo CHaVEs, 
veículo GM/Corsa Wind, ano 1999, placa Maj8003, chassi 
9BGsC08Z0XC734501 , comprador MarCos HEnriQUE dE 
liMa ; proprietário alCionE BarCEllos, veículo VW/Gol spE-
Cial, ano 1999, placa MaT2571, chassi 9BWZZZ377Yp040801 ; 
proprietário iZaias padilHa, veículo FiaT/palio EdX, ano 1997, 
placa lYH4891, chassi 9Bd178226V0186023 ; proprietário jHE-
nison MaCHado, veículo iMp/Ford EsCorT Gl 16V H, ano 
1999, placa ijB0112, chassi 8aFZZZEHCXj007418 ; proprietário 
ViCEnTE CorrEa dE andradE, veículo Honda/C100 BiZ Es, 
ano 2002, placa ila3F71, chassi 9C2Ha07103r027537 ; proprie-
tário andrEssa MarTins arCE, veículo Honda/C100 BiZ Es, 
ano 2003, placa MCB4953, chassi 9C2Ha07103r058256 ; pro-
prietário rodriGo BECKEr BriZola, veículo rEnaUlT/Clio 
rn 1.0 16V, ano 2001, placa MCd3162, chassi 93YBB06151j249984 
; proprietário MaGno MoraEs dos sanTos, veículo Honda/
C100 BiZ Mais, ano 2003, placa MCF5366, chassi 9C2Ha07203r055856 
; proprietário ValdECir BarTEZan, veículo YaMaHa/FaZEr 
Ys250 , ano 2006, placa MCG2196, chassi 9C6KG017060018392 
; proprietário dilMa MUllEr, veículo pEUGEoT/206 10 sEnsaT, 

ano 2004, placa MCi3563, chassi 9362a7lZ94B024047 , compra-
dor VEroniCa dos sanTos ; proprietário alEXandra lorE-
na jUVEnCio, veículo Honda/C100 BiZ Es, ano 2004, placa 
MdG8H77, chassi 9C2Ha07105r004044 ; proprietário MiCKaEl 
sEVEro d anGElo, veículo Honda/BiZ 125 Ks , ano 2007, 
placa Mds7a34, chassi 9C2ja04107r047101 ; proprietário GErU-
sa noGUEira, veículo Honda/BiZ 125 Ks , ano 2007, placa 
MEB9376, chassi 9C2ja04107r051265 ; proprietário iGor Cos-
Ta BaraTa, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2008, placa ME-
j6H55, chassi 9C2jC30708r618553 ; proprietário GEsiEl pE-
droso da silVa , veículo i/Ford FoCUs 1.6l FC , ano 2005, 
placa MFa5B82, chassi 8aFdZZFFC5j412319 ; proprietário 
WEllinGTon HEnriQUE dE soUZa, veículo Honda/CG 125 
TiTan Es, ano 2001, placa MFa7G70, chassi 9C2jC30201r088661 
; proprietário GEnECi Maria CaBral, veículo FiaT/Uno MillE 
FirE, ano 2005, placa MFp4862, chassi 9Bd15802554657469 ; 
proprietário arno KUsTEr, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , 
ano 2005, placa MFQ9102, chassi 9C2KC08105r116539 ; pro-
prietário EliZianE dos sanTos ZaBEl, veículo Honda/CG 
150 Fan Esi , ano 2010, placa MGV5656, chassi 9C2KC1550ar084459 
; proprietário EsTEla TrindadE, veículo FiaT/palio WEEKEnd 
1.5, ano 2003, placa alK2264, chassi 9Bd17301644093773 ; pro-
prietário Kassia paTriCia FEliX, veículo VW/Gol spECial, 
ano 2000, placa MaX6E61, chassi 9BWZZZ377Yp069101 ; pro-
prietário alinE ZonTa pErEira adaM, veículo Honda/C100 
BiZ Es, ano 2000, placa MBB3102, chassi 9C2Ha0710Yr226820 
, comprador FaBianE ViEira dE MEdEiros dos sanTos ; 
proprietário EriCK BErnard BarrETo silVa, veículo Honda/
CG150 TiTan MiX Es , ano 2009, placa MGW3265, chassi 9C2K-
C16209r013973 ; proprietário ClaUdEMir dE alMEida , veí-
culo Honda/BiZ 125 Es , ano 2007, placa MHQ0812, chassi 
9C2ja04207r051876 ; proprietário aVElino ManUEl dos san-
Tos, veículo YaMaHa/T115 CrYpTon K , ano 2010, placa MiB7349, 
chassi 9C6KE1440a0007614 ; proprietário irMa CaMarGo dE 
soUZa, veículo YaMaHa/FaCTor YBr125 K , ano 2011, placa 
MiX5371, chassi 9C6KE1520B0031029 ; proprietário dionaTan 
pinTo HEdlUnd, veículo YaMaHa/FaCTor YBr125 K , ano 
2012, placa Mji2526, chassi 9C6KE1520C0115202 , comprador 
Harrison aGosTinHo dias joBiM ; proprietário roGErio 
riBEiro silVa, veículo sUndoWn/MaX 125 sEd , ano 2013, 
placa MKH4178, chassi 94j2XCCGdEM040539 ; proprietário sid-
nEi sBardEloTTo loCaCoEs, veículo YaMaHa/YBr125 
FaCTor K1p , ano 2013, placa MMd4d04, chassi 9C6KE2040E0000374 
; proprietário EliZaBETE riBEiro sZErEMETa, veículo rEnaUlT/
Clio EXp 10 16VH, ano 2003, placa aCs1677, chassi 
93YBB06153j403620 ; proprietário anGEla aparECida dUar-
TE, veículo VW/Gol plUs 16V, ano 2000, placa ajM6339, chas-
si 9BWCa05X41T042077 ; proprietário jUliana BaCHiEGa 
aGosTinHo, veículo pEUGEoT/206 sW 14prEsEnC, ano 2005, 
placa aMW3208, chassi 9362EKFW95B029716 ; proprietário sa-
lETE ZElia BUssolaro liMa , veículo Ford/FiEsTa, ano 1998, 
placa Cla7512, chassi 9BFZZZFHaWB220015 ; proprietário li-
CiEli FErrEira, veículo pEUGEoT/206 sW14 prEs FX, ano 
2007, placa dnU8a03, chassi 9362EKFW98B046599 , comprador 
alan BrUno dos sanTos; proprietário aparECida MErEn-
Ciano , veículo daFra/Kansas 150 , ano 2008, placa MFQ3F73, 
chassi 95VCB1H589M010607 ; proprietário ValTEr silVio dos 
sanTos, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2002, placa 
MBQ4414, chassi 9C2jC30102r230774 ; proprietário lUCio 
MaUro QUadros, veículo i/aUdi a3 CB 180CV , ano 2014, 
placa FYE8330, chassi WaU6CM8V8F1023230 , iTaU UniBanCo 
s.a. ; proprietário MarCio oliVEira paCHECo, veículo iMp/
Ford EsCorT Gl 16V F, ano 1998, placa iiV8586, chassi 8aF-
ZZZEFFWj059171 ; proprietário ronaldo soarEs dE soUZa 
, veículo i/VW Bora , ano 2001, placa iKj3986, chassi 
3VWra09M81M195092 ; proprietário TaYlon ViTor dias Fa-
VrETTo, veículo CiTroEn/C3 GlX 14 FlEX, ano 2008, placa 
ipH5108, chassi 935FCKFV89B512223 , BanCo BradEsCo 
Finan, comprador TiaGo josE Cardoso dE soUZa ; proprie-
tário Elisandra salETE KosVosKi, veículo jTa/sUZUKi 
BUrGMan i , ano 2012, placa iUd6173, chassi 9CdCF4FajdM114290 
; proprietário jorGE roBErTo MaFra TEiXEira, veículo FiaT/
palio WEEKEnd ElX , ano 2001, placa lno3904, chassi 
9Bd17302424034385 ; proprietário pEdro GaBriEl VEZaro, 
veículo YaMaHa/XT 225 , ano 2005, placa MaF3E01, chassi 
9C6KG014060008088 ; proprietário EdEMar MEllo VaZ, veí-
culo i/pEUGEoT parTnEr FUrGao, ano 2002, placa MBY8613, 
chassi 8aE5ClFX93G503761 , comprador VEnEranda FEliCio; 
proprietário lUis GUsTaVo EVarisTo lapa, veículo i/pEUGE-
oT 307 16 prEsEnC, ano 2005, placa MCQ9664, chassi 8ad3C-
n6a85G313939 ; proprietário ElianE palHano Cassol, veí-
culo VW/Gol 16V, ano 1999, placa MEC2910, chassi 
9BWZZZ373YT110085 ; proprietário CElia Maria da ConCEiCao, 
veículo i/CiTroEn C4 pallas20GaF , ano 2011, placa oCl1494, 
chassi 8BCldrFjVBG550493 ; proprietário josE nEi sanTos 
silVa, veículo HYUndai/HB20s 1.6a CoMF , ano 2015, placa 
pjM3263, chassi 9BHBG41dBFp490262 ; proprietário joao Ma-
noEl da CosTa, veículo sUndoWn/MaX 125 sEd , ano 2013, 
placa QHQ8624, chassi 94j2XCCGdEM040469 ; proprietário 
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paUlo siMoEs, veículo pEUGEoT/207passion Xs a , ano 2010, 
placa MKF2013, chassi 9362nn6aYBB030649 , BanCo a. j. 
rEnnEr s; proprietário paBlo GUilHErME QUEVEdo Giro-
la, veículo i/HYUndai i30 2.0 , ano 2009, placa MoG4692, chas-
si KMHdC51EaaU222948 ; proprietário dEUsiMar pirEs dE 
Miranda dos sanTos, veículo CiTroEn/C3 EXC 16 a FlEX 
, ano 2008, placa ndU6702, chassi 935FCn6a99B517495 , com-
prador daiana BUlin; proprietário jUrandi ZandoMEniCHi 
MadUrEira, veículo YaMaHa/FaCTor YBr125 K , ano 2010, 
placa nrG7456, chassi 9C6KE1520B0009831 ; proprietário dio-
naTa dElViTi Canda passos, veículo Honda/CG 125 Fan 
Ks , ano 2015, placa QHi8C06, chassi 9C2jC4110Fr301548 ; 
proprietário alEXandrE CordEiro FErnandEs, veículo Hon-
da/CG 160 Fan Esdi , ano 2015, placa QHW3553, chassi 9C2K-
C2200Gr113512 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário ro-
driGo BorGEs da CrUZ, veículo Honda/CG150 Fan Esdi , 
ano 2014, placa QHa5265, chassi 9C2KC1680Er572760 ; pro-
prietário andErson da silVa prada, veículo VW/Gol 1.0, ano 
2007, placa nEQ5253, chassi 9BWCa05W57T123332 , comprador 
jEan Carlos aYrEs dE liMa ; proprietário KaTilEnE ViEira 
dos sanTos, veículo VW/GolF 1.6 sporTlinE , ano 2009, 
placa MsU4856, chassi 9BWaB01j8a4002603 ; proprietário Wa-
ndErlEY alMEida dE soUZa, veículo i/CHEVrolET ClassiC 
ls , ano 2013, placa MKY1276, chassi 8aGsU19F0Er107224 , 
aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário VaGnEr dE oliVEira, 
veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2003, placa MGC4340, 
chassi 9C2jC30104r065144 ; proprietário josEValdo dE soU-
Za sanTos, veículo Honda/CG 150 TiTan Esd , ano 2007, 
placa Mdl6i05, chassi 9C2KC08207r044511 ; proprietário daMiao 
Galdino dE MElo, veículo Honda/CiViC lX, ano 1998, placa 
Mda2110, chassi 93HEj6540WZ300735 ; proprietário GaBriEl 
lUCas CassariEGo, veículo GM/CElTa, ano 2000, placa MBl9358, 
chassi 9BGrd08Z01G104981 ; proprietário Marli Farias, veí-
culo VW/Gol 16V, ano 1999, placa lZG1a57, chassi 9BWZZ-
Z373YT049997 ; proprietário Edson lUiZ dE soUZa, veículo 
GM/Corsa Wind, ano 1998, placa lZF9752, chassi 
9BGsC08ZWWB614677 ; proprietário jUliano CarValHo, ve-
ículo VW/Gol Cl , ano 1990, placa lYs6d12, chassi 9BWZZZ-
30ZlT017849 ; proprietário jEssiCa FrEiTas CorrEa, veículo 
Honda/BiZ 110i , ano 2016, placa QiC0i60, chassi 9C2j-
C7000Hr300555 ; proprietário ViCTor MaTHEUs FrEiTas diniZ, 
veículo Honda/CG 160 Fan Esdi , ano 2017, placa QiM7i75, 
chassi 9C2KC2200Hr051586 , aYMorE CrEdiTo, Fina; pro-
prietário CElia aparECida CoElHo, veículo YaMaHa/YBr150 
FaCTor Ed , ano 2019, placa QjW5015, chassi 9C6rG3150l0011351 
, BanCo YaMaHa MoTor d; proprietário EdUardo sanTos 
sandEr, veículo Honda/BiZ 110i , ano 2020, placa rai7i81, 
chassi 9C2jC7000lr014925 , BanCo BradEsCo Finan; pro-
prietário rEnan MEndEs Mondini, veículo Honda/CG 160 
TiTan , ano 2021, placa rlo5G89, chassi 9C2KC2210nr032443 
, adM dE Cons naCional; proprietário GilMar lUCiano dE 
oliVEira, veículo Honda/C100 BiZ, ano 2001, placa MBj4001, 
chassi 9C2Ha07001r012928 , comprador ManoEl lEandro 
FilHo, reserva de domínio aGEnTE FinanCEiro nÃo idEnTi-
FiCado; proprietário FaBiola soUZa, veículo GM/CElTa 2p 
liFE , ano 2010, placa MHK4524, chassi 9BGrZ08F0aG289932 
, BV FinanCEira sa C F; proprietário Elisara HaHn MiErEs, 
veículo i/Ford ranGEr XlsCd4 22H , ano 2015, placa pXj6246, 
chassi 8aFar23n0Gj385053 , aYMorE CrEdiTo, Fina, com-
prador Vilson TEoBaldo BoEMEr ; proprietário dEiVid HEn-
riQUE silVa, veículo Honda/CG 160 TiTan , ano 2017, placa 
QjC5551, chassi 9C2KC2210jr021248 ; proprietário FranCisCo 
TEllEs dE andradE, veículo VW/FoX 1.0 Gii , ano 2010, pla-
ca MHF6F76, chassi 9BWaa05ZXB4021528 , lisTo soCiEdadE 
dE C, comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM 
sC; proprietário alMEdUrina BEndEr MorEira iMpErMEa-
BiliZaCao, veículo FiaT/Uno MillE FirE, ano 2003, placa 
MdV6750, chassi 9Bd15802534478323 ; proprietário jp sErViCos 
dE CarGa E dEsCarGa EirEli ME, veículo Ford/Ka, ano 
1997, placa MCE6920, chassi 9BFZZZGdaVB559171 ; proprietá-
rio osMar ZaniVan priMo, veículo pEUGEoT/207HB Xr s , 
ano 2010, placa MGX3E27, chassi 9362MKFWXBB021648 ; pro-
prietário joina ConCEiCao MoUra dE alMEida, veículo rE-
naUlT/Clio EXp 10 16Vs, ano 2005, placa anF9123, chassi 
93YlB2r1F6j671600 ; proprietário WilliaM riCHard TallMann, 
veículo FiaT/sTrada WorKinG, ano 2000, placa KEE7082, 
chassi 9Bd27801212762227 , reserva de domínio anTonio Fa-
Bio sanTos BriTo ; proprietário josE Vanildo soarEs dos 
sanTos, veículo FiaT/Uno MillE FirE, ano 2002, placa aKH9263, 
chassi 9Bd15822524404089 , BanCo iTaUCard sa , comprador 
Maria pirEs GoMEs; proprietário silVio Edson riBEiro , 
veículo i/Ford MondEo GlX aG, ano 1995, placa Mai6713, 
chassi WF0aGXGBBsGK06202 ; proprietário ronaldo Bar-
Bosa sErpa, veículo rEnaUlT/dUsTEr 20 d 4X2a , ano 2015, 
placa pWV5F58, chassi 93YHsrC4aGj164935 , aYMorE CrEd 
Fin inV , comprador saMUEl da silVa; proprietário Edson lUiZ 
Colasso XaViEr, veículo Ford/FiEsTa Gl, ano 2001, placa 
ajT0C51, chassi 9BFBsZFHa1B361310 ; proprietário isMar 
TorMEna, veículo YaMaHa/XT 600 E, ano 1995, placa laG4902, 

chassi 9C64MW000s0003427 ; proprietário GisEli BaTisTa solla, 
veículo sUndoWn/WEB 100 , ano 2008, placa MFj8874, chassi 
94j1XFBC88M066799 , comprador pollYana dE GodoY alVEs 
da FonsECa; proprietário aMarildo lEMEs dE andradE, 
veículo i/pEUGEoT 207HB Xr , ano 2011, placa aVB7d36, chas-
si 8ad2MKFWXCG067314 , comprador ClaUdEVir BUEno 
FEliX; proprietário roBErTo MonTEiro BUriTi, veículo jTa/
sUZUKi En125 YEs, ano 2008, placa arE3393, chassi 9Cdn-
F41lj8M254825 ; proprietário MarisTEla dE liMa, veículo 
rEnaUlT/MEGanEsd EXpr 16, ano 2009, placa Eld4482, 
chassi 93YlM241Haj306641 ; proprietário Maria dias dos 
sanTos , veículo GM/CElTa 5 porTas, ano 2004, placa dMC9364, 
chassi 9BGrd48X04G214899 ; proprietário Valdir rodriGUEs 
pErEira, veículo GM/KadETT liTE, ano 1994, placa HUl3652, 
chassi 9BGKY08GrrC349113 ; proprietário MarisETE sanTos 
dE soUZa, veículo Honda/BiZ 125 Mais , ano 2007, placa 
MFd4509, chassi 9C2ja04308r009805 , comprador MarisETE 
sanTos dE soUZa ; proprietário dEBora CrisTina lEandro, 
veículo FiaT/Uno MillE EConoMY , ano 2012, placa MMH3233, 
chassi 9Bd15802ad6792072 ; proprietário GislainE MarTins, 
veículo GM/VECTra EXprEssion , ano 2005, placa djF1218, 
chassi 9BGja19B05B242295 , BanCo BradEsCo Finan; pro-
prietário MariCElia da silVa pErEira, veículo Honda/CG 150 
TiTan Es , ano 2008, placa MGC5999, chassi 9C2KC08508r128917 
; proprietário CaMBraia E rosa CoMErCio dE VEiCUlos E 
s, veículo GM/asTra HB 4p adVanTaGE, ano 2011, placa isa0595, 
chassi 9BGTr48j0BB313259 , aYMorE CrEdiTo Finan; pro-
prietário MarCo anTonio FErnandEs da silVa, veículo 
Honda/CB 300r , ano 2011, placa aUp8910, chassi 9C2nC-
4310Cr801590 , Uniao adM Cons sC lT; proprietário FElipE 
da silVa do aMaral, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 
2007, placa MGo8381, chassi 9C2KC08108r096308 ; proprietá-
rio jonas CosTa da silVa, veículo Honda/BiZ 125 EX , ano 
2011, placa nCW6774, chassi 9C2jC4830Br000814 ; proprietário 
Marisa TErEsinHa oliVEira KUHn, veículo CHEVrolET/
ClassiC ls , ano 2011, placa isd9708, chassi 9BGsU19F0CB129617 
, BanCo pan s a ; proprietário CiCEro da silVa FElinTo, 
veículo VW/Gol Cl , ano 1990, placa lYr0088, chassi 9BWZZ-
Z30ZlT115236 ; proprietário Carlos EdUardo da silVa, ve-
ículo GM/Corsa ClassiC, ano 2003, placa aKV2d50, chassi 
9BGsB19n03B167144 , oMni BanCo sa , comprador saMoEl 
riBEiro dE MaTos ; proprietário adriana dE soUZa Bor-
CHardT, veículo FiaT/doBlo EX, ano 2005, placa anH3242, 
chassi 9Bd11995861031964 ; proprietário MarConY josE da 
silVa, veículo VW/sanTana Cl 1800, ano 1992, placa BME1384, 
chassi 9BWZZZ32Znp049538 , BanCo Finasa sa ; proprietário 
MarilU dE MaTos BorGEs, veículo Honda/CG 150 TiTan 
Ks , ano 2006, placa MdG0724, chassi 9C2KC08106r964519 , 
BanCo Finasa s/a , comprador 761 sEM propriETario Ca-
dasTrado EM sC; proprietário ManoEl joao lino, veículo 
GM/BlaZEr dlX, ano 1998, placa iii2482, chassi 9BG-
116CWXWC900806 , BanCo iTaU sa ; proprietário GaMa Cons-
TrUTora E inCorporadora lTda, veículo i/Ford ranGEr 
Xls 13p , ano 2005, placa MEW7461, chassi 8aFEr13p76j450279 
, BanCo Finasa sa ; proprietário TErEZinHa dE FaTiMa ro-
Glin dos sanTos BUlias, veículo FiaT/siEna FirE FlEX , 
ano 2007, placa Mdp1104, chassi 9Bd17206G83335572 , rEal 
lEasinG sa arrE; proprietário ErEniTa aparECida dE MaT-
Tos , veículo Honda/C100 BiZ, ano 2005, placa MHQ6270, 
chassi 9C2Ha07005r045820 ; proprietário doUGlas alBErTo 
dE oliVEira, veículo Ford/EsCorT HoBBY, ano 1993, placa 
lXC6120, chassi 9BFZZZ54ZpB436608 ; proprietário VEra lUCia 
dos sanTos dE aMoriM, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 
2008, placa MFG0243, chassi 9C2ja04208r083108 , BanCo 
Finasa sa , comprador jorGE pErEira; proprietário CrisTia-
nE CosTa anTUnEs, veículo Honda/CG 125 TiTan KsE, ano 
2002, placa MCs5549, chassi 9C2jC30213r609302 , BanCo 
panaMEriCano s; proprietário dEnan dos sanTos dias, 
veículo YaMaHa/XTZ 125K , ano 2006, placa Mds5276, chassi 
9C6KE094060008260 , aYMorE CrEdiTo Fin E, comprador 
josE adElVan FErrEira dos sanTos; proprietário Maria 
dE FaTiMa alBani UnKElBaCH, veículo CHEVrolET/CElTa 
1.0l ls , ano 2011, placa MiT0611, chassi 9BGrG08F0CG112840 
, BanCo iTaUCard sa ; proprietário roGErio GioVani riBEi-
ro dos sanTos, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2001, 
placa aBK9576, chassi 9C2jC30102r019475 ; proprietário MaU-
ro alMEida dos sanTos, veículo Honda/nXr150 Bros Ks 
, ano 2007, placa MFW5889, chassi 9C2Kd03208r007899 , Ban-
Co Finasa sa ; proprietário ari HElFEnsTEin, veículo Honda/
CB 300r , ano 2011, placa MiQ9837, chassi 9C2nC4310Br276647 
, BanCo BradEsCo Finan; proprietário aGaMEnon BUEno 
dE soUZa , veículo GM/VECTra Gls, ano 1995, placa MaX0909, 
chassi 9BGlK19BTsB305117 ; proprietário Valdira oliBia To-
lEnTino, veículo VW/Gol 16V, ano 2000, placa MaT4805, chas-
si 9BWCa15X7Yp125060 , BanCo Finasa sa ; proprietário 
anTonio dE jUlio, veículo GM/asTra MilEniUM, ano 2001, 
placa MBr1096, chassi 9BGTT69C01B219681 ; proprietário r. G. 
G. rEprEsEnTaCoEs CoMErCiais lTda, veículo i/BMW X6X-
driVE 5.0i FG81 , ano 2008, placa MiQ0006, chassi WBaF-

G81009lj37869 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário rai-
MUndo pinHEiro silVa, veículo i/FiaT siEna El FlEX , ano 
2010, placa MiB4B06, chassi 8ap17202lB2137241 , BanCo 
daYCoVal sa ; proprietário riCardo roBErTo BonaTTo, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Es , ano 2008, placa MFG6337, 
chassi 9C2KC08508r133260 , comprador joao ViCTor dos 
sanTos MarTins; proprietário VanEssa da silVa riCardo 
MarTins, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2005, placa MEB7088, 
chassi 9C2ja04206r002500 ; proprietário nElso MarTins, 
veículo jTa/sUZUKi En125 YEs, ano 2004, placa MdT9759, chas-
si 9CdnF41lj5M001306 , comprador GUilHErME ClEYTon 
KEllEr; proprietário GUsTaVo WrUBlEsKi da roCHa, veí-
culo jTa/sUZUKi an125 , ano 2005, placa Mdr8307, chassi 
9CdCF47aj6M000541 ; proprietário sandra BarBara rUMor, 
veículo VW/KoMBi FUrGao , ano 1992, placa MdQ1400, chas-
si 9BWZZZ21Znp024374 , comprador Valdir dE soUZa ; pro-
prietário paola MaYara da silVa, veículo Honda/C100 BiZ, 
ano 2005, placa Mdp1387, chassi 9C2Ha07005r037056 , com-
prador FaBriCio FErrEira nEVEs; proprietário nilson lEMos 
, veículo GM/CElTa 5 porTas, ano 2003, placa MCr9d71, chas-
si 9BGrd48X03G160042 ; proprietário Edson doUGlas ViEi-
ra dE CarValHo, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2003, 
placa MBY7593, chassi 9C2jC30103r195823 ; proprietário josE 
roBson dos sanTos silVa, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 
2006, placa MaV5092, chassi 9C2ja04206r840057 ; proprietário 
iranilda Maria ErnEsTo, veículo pEUGEoT/206 14 prEsEn 
FX, ano 2008, placa apZ6181, chassi 9362aKFW98B056731 ; 
proprietário adEMir MorEira GonCalVEs dE soUZa, veícu-
lo VW/KoMBi , ano 2010, placa asX2094, chassi 9BWM-
F07X8Bp008589 , BanCo sanTandEr sa ; proprietário joEl-
Ma sanTiaGo da silVa, veículo YaMaHa/YBr125i FaCTor 
Ed , ano 2018, placa BdE5B60, chassi 9C6rE2140K0001701 , 
BCo YaMaHa M Brasil ; proprietário lEoniCE Galindo dE 
sanTana, veículo Ford/EsCorT l, ano 1993, placa BMa5537, 
chassi 9BFZZZ54ZpB331080 , comprador jEFErson GarCia 
pinHEiro; proprietário jorGE da silVa jUnior, veículo FiaT/
palio EdX, ano 1997, placa CGr0797, chassi 9Bd178226V0309649 
; proprietário jHonaTTa rarYTTon dE CasTro lEMos, veí-
culo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa doE0428, chas-
si 9C2KC08105r805673 , comprador Willian Cardoso; pro-
prietário Marino ToMaZ padilHa, veículo VW/FoX 1.0, ano 
2007, placa dUs5F43, chassi 9BWKa05Z284080537 , BanCo 
daYCoVal sa , comprador josE Carlos FErnandEs; pro-
prietário adEMilson josE dos sanTos, veículo i/Ford FU-
sion, ano 2009, placa EiT4B18, chassi 3FaHp0ja5ar114217 , 
porTosEG s a C F i ; proprietário EVErTon anTonio KroM-
BaUEr, veículo VW/Gol spECial, ano 2003, placa ilG4825, 
chassi 9BWCa05Y03T167041 , comprador MoaCir dE paZ; 
proprietário GlaUCia BarBosa FEliCiano, veículo YaMaHa/
nEo aT115 , ano 2007, placa jYV1d35, chassi 9C6KE089070009365 
; proprietário lidianE dE assis riEsE da silVa, veículo FiaT/
Uno ElECTroniC, ano 1994, placa lWV3980, chassi 
9Bd146000r5355539 ; proprietário lindoniCE ValdirEnE pE-
droZo, veículo rEnaUlT/Clio pri 16 16VH, ano 2003, placa 
aKU4829, chassi 93YBB01253j404217 , BV FinanCEira sa C 
F, comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM sC; 
proprietário pEdro pErao, veículo VW/Gol Mi, ano 1997, pla-
ca lYC7901, chassi 9BWZZZ377VT005333 ; proprietário laUra 
TEiXEira do nasCiMEnTo, veículo VW/Gol 1.0, ano 2004, 
placa MCZ0397, chassi 9BWCa05X25T028071 , comprador GrE-
GorY proBsT ; proprietário THiaGo aGnEs KEUnECKE, ve-
ículo FiaT/Uno MillE EConoMY , ano 2013, placa MKZ5401, 
chassi 9Bd15802ad6800259 ; proprietário Ednilson FaTiMa 
da roCHa, veículo FiaT/Uno MillE Ep, ano 1996, placa MEd1954, 
chassi 9Bd146107T5760055 , comprador EdEnilson jois BE-
niTEs; proprietário daniEla alMEida dE assis, veículo rE-
naUlT/Clio rl 1.0, ano 2002, placa MBQ8575, chassi 
93YBB0Y053j359970 , comprador airTon ClaUdir da rosa; 
proprietário daniEl BasTiani, veículo Honda/CG 125 TiTan 
Ks, ano 2000, placa MaW8015, chassi 9C2jC3010Yr118707 , 
comprador WEllinGTon ToMin GrUBEr; proprietário lEandro 
CosTa, veículo FiaT/Uno, ano 1993, placa MaC6108, chassi 
9Bd146000p5090549 , comprador Edson BarBosa; proprie-
tário CrisTianE EspindUla dE Barros paCHECo, veículo 
FiaT/palio 16V, ano 1998, placa lZK4162, chassi 9Bd178258W0588460 
, oMni sa CrEd FinaC E, comprador Marina dE soUZa dU-
Tra; proprietário rosilEia BEZ GranBoW , veículo iMp/CHrYs-
lEr nEon lE, ano 1997, placa lZZ5343, chassi 1C3Esa7C-
7Vd581332 , BanCo do Brasil sa ; proprietário joao ViCTor 
Cardoso, veículo daFra/spEEd 150 , ano 2010, placa MHn9H74, 
chassi 95VCa4a5aaM000312 ; proprietário ManUEl GoMEs da 
silVa, veículo Honda/CG 125 Fan Es , ano 2010, placa MHp4278, 
chassi 9C2jC4120ar135806 ; proprietário GilBErTo pErEira 
da silVa, veículo VW/Gol spECial, ano 2002, placa aKH2287, 
chassi 9BWCa05Y82T178495 , comprador jonas GirElli ViEi-
ra; proprietário nEUsa dE jEsUs rosa, veículo Ford/FiEsTa 
sEdan1.6FlEX , ano 2005, placa anj9387, chassi 9BFZ-
F26p068432254 , BV FinanCEira sa C F; proprietário ionE 
MalHEiros MaHlMann, veículo i/rEnaUlT Clio CaM1016VH 
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, ano 2008, placa aQV6749, chassi 8a1BB8B059l107587 , BCo 
do Brasil s/a ; proprietário jHonaTan silVa BErnardino, 
veículo VW/sanTana Cd, ano 1986, placa Bij5000, chassi 9BW-
ZZZ32ZGp240900 ; proprietário CrisTHian GarBEloTo Fran-
CisCo, veículo iMp/FiaT Tipo 1.6 iE, ano 1994, placa lWs5651, 
chassi ZFa160000r5065813 , CiFra sa CrEdiTo Fin; proprie-
tário lUiZ Carlos rEiTHE, veículo VW/Gol 1000, ano 1994, 
placa lXU3910, chassi 9BWZZZ30Zrp309402 , comprador ajal-
Mar lUiZ saMY; proprietário sandra CirEnE GarCia dE 
soUZa, veículo FiaT/palio WEEKEnd sTilE, ano 1999, placa 
lCT5401, chassi 9Bd178858X0873305 ; proprietário laUrETE 
Maria MEZZoMo, veículo FiaT/palio FirE EConoMY , ano 
2011, placa isa1321, chassi 9Bd17164lB5735815 , GiaCoMElli 
aUToMoVEi; proprietário rodriGo Marins, veículo VW/Gol 
1.0 GiV , ano 2011, placa isQ1612, chassi 9BWaa05W7Cp081188 
, BanCo a. j. rEnnEr s, comprador FranCiElE MaYara VaZ 
dos sanTos ; proprietário arY MEirEllEs jaCoBUCCi, veí-
culo i/jEEp GCHEroKEE lTd 4.7, ano 2008, placa jVK5843, 
chassi 1j8HC58n08Y114190 , aYMorE CrEd Fin inV , compra-
dor lUiZ rEnaTo rondElli sBrana; proprietário MariVania 
GiroTTo, veículo FiaT/palio ElX, ano 1998, placa lZd0931, 
chassi 9Bd178236W0790626 , comprador adriana MoHr Bor-
GEs; proprietário MaiCo alEXandrE BErri, veículo Honda/
CG 125 TiTan, ano 1998, placa lZZ1H22, chassi 9C2j-
C250WWr149807 ; proprietário josE lEandro CHoMa, veí-
culo VW/Gol 16V, ano 2000, placa MBB4442, chassi 9BWZZ-
Z373YT163626 ; proprietário Vilson lEandro salini, veículo 
Honda/CG 125 TiTan KsE, ano 2002, placa MBl5705, chassi 
9C2jC30212r536931 ; proprietário rUBia jUnG pinTo, veículo 
pEUGEoT/206 TECno 10, ano 2003, placa MCs0206, chassi 
9362a7lZ94W027044 ; proprietário ElainE BaTisTa, veículo 
YaMaHa/nEo aT115 , ano 2005, placa MFl2051, chassi 
9C6KE084050010813 ; proprietário alan rodriGo da silVa, 
veículo YaMaHa/YBr 125K , ano 2003, placa MBs7874, chassi 
9C6KE044030022050 , comprador josE Carlos da rosa; 
proprietário lUCio ManoEl nUnEs, veículo i/MMC asX 2.0 4Wd 
, ano 2011, placa nKl4839, chassi jMYXTGa2WBZa03868 , aY-
MorE CrEdiTo, Fina, comprador VaGnEr nasCiMEnTo dE 
aBrEU ; proprietário sandro josE Cardoso, veículo CiTro-
En/C3 EXCl 16 16V, ano 2005, placa drM2d88, chassi 935FC-
n6a85B731731 ; proprietário pETErson riCardo rosa, veí-
culo FiaT/Uno MillE WaY ECon , ano 2012, placa FBC8541, 
chassi 9Bd15804ad6711950 , BV FinanCEira sa C F; proprie-
tário iTiCHaUi dos sanTos Morais, veículo Ford/FiEsTa, 
ano 2002, placa jQC2572, chassi 9BFZF10B238066915 ; proprie-
tário jEFErson FaCHini dos sanTos, veículo Honda/FiT 
lXl FlEX , ano 2007, placa apj7i03, chassi 93HGE57608Z106508 
; proprietário airson CaMilo sTEin, veículo VW/Gol 1.6 rallYE, 
ano 2011, placa MHX5721, chassi 9BWaB45U4Bp140022 , GUs-
TaVo MilanEZE FEr, comprador MaraMBaia VEiCUlos lTda 
; proprietário loUrEnCo silVa, veículo FiaT/Uno MillE ECo-
noMY , ano 2009, placa MGE7243, chassi 9Bd15802a96245716 
, comprador loUrEnCo silVa ; proprietário lEnoir CaMarGo, 
veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1996, placa lYX4299, chas-
si 9C2jC250VTr013890 ; proprietário EdioMar lUZia, veículo 
Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2001, placa MBd1785, chassi 
9C2jC30101r170471 ; proprietário a M rEprEsEnTaCoEs lTda 
ME, veículo Honda/CG 150 sporT, ano 2008, placa MEX9373, 
chassi 9C2KC08608r013937 , BanCo BMC s a , comprador 761 
sEM propriETario CadasTrado EM sC; proprietário ara-
CinTia sarda loZ, veículo Ford/FiEsTa, ano 2006, placa 
MdX6832, chassi 9BFZF10B968475174 , BanCo aBn aMro 
rEal ; proprietário ElianE ViEira da silVEira , veículo i/liFan 
lF110 2G , ano 2007, placa MGX2201, chassi lF3XCH2G68a004382 
; proprietário Carlos alBErTo Cardoso, veículo Honda/
C100 BiZ, ano 2003, placa MBs2294, chassi 9C2Ha07003r055617 
; proprietário MarCElo danilaU, veículo Honda/XlX 350 r, 
ano 1989, placa aGH2460, chassi 9C2nd0401Kr203002 ; pro-
prietário oBra GEral prEsTadora dE sErViCos lTda, 
veículo FiaT/sTrada WorKinG, ano 2003, placa MdQ9492, 
chassi 9Bd27801632376189 , BanCo do Brasil sa ; proprie-
tário odair iVo raMos, veículo i/GM ClassiC liFE, ano 2006, 
placa dsQ8916, chassi 8aGsa19907r109093 , BanCo pana-
MEriCano s, comprador Maria aparECida inaCio riTa; 
proprietário MarilanGE paUlin dE andradE , veículo VW/
FUsCa 1300, ano 1969, placa aar9710, chassi B9612668 ; pro-
prietário GilBErTo CasaGrandE Girardi, veículo rEnaUlT/
Clio aUT 1.0 H , ano 2004, placa dMT6081, chassi 
93YCB0Y054j503803 , BanCo Finasa sa , comprador riCar-
do jUlio MaTias ; proprietário diEGo FUrsT CaMpos E sil-
Va, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2006, placa MdT7997, 
chassi 9C2KC08107r016209 ; proprietário lEonida silVano 
paUli, veículo VW/FoX 1.6 , ano 2005, placa MCT2615, chassi 
9BWKB05Z254092809 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário 
nEUsa Mariano dE soUsa, veículo VW/Gol spECial, ano 
1999, placa CrG7898, chassi 9BWZZZ377Xp074828 ; proprietá-
rio paUlo lUis KirsCH, veículo VW/FUsCa 1300, ano 1969, 
placa iFX8191, chassi B9616899 ; proprietário lEonardo por-
TEla dE soUZa , veículo pEUGEoT/206 14 prEsEnC, ano 

2005, placa MFi4242, chassi 9362aKFW95B026293 , BanCo FiaT 
s/a ; proprietário adEMar silVEira GonCHoroVsKi, veículo 
Ford/EsCorT l, ano 1988, placa lYV9134, chassi 9BFBXXl-
BajBV49349 , comprador josE ailTon raiMUndi; proprietário 
MarlEnE soFia rassWEilEr, veículo VW/FUsCa 1300, ano 
1978, placa aCE6904, chassi Bj741938 ; proprietário MarGarE-
TE Maria dE soUZa, veículo Ford/Ka, ano 1998, placa MdQ7960, 
chassi 9BFZZZGdaWB630547 ; proprietário Gilsi ManoEl Va-
lEnTiM, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa 
MCj5153, chassi 9C2KC08104r043905 ; proprietário laUro 
MaCHado, veículo Ford/EsCorT Gl, ano 1986, placa iBM5828, 
chassi 9BFBXXlBaBGB30054 ; proprietário arCidio rEnnEr-
-BiCiClETaria-ME, veículo iMp/Ford ranGEr 10E, ano 1999, 
placa MEG2970, chassi 8aFCr10E7Xj103241 , comprador Mar-
CElo VaZ dE oliVEira; proprietário daniEl MarQUEs Vian-
na, veículo VW/Gol 16V, ano 2000, placa MBi9512, chassi 9BW-
ZZZ373YT182289 , oMni sa CrEd FinaC E; proprietário EsiEl 
Ern, veículo rEnaUlT/MEGanEGT dYn 20a, ano 2008, placa 
EaU5897, chassi 93YKM2n3a8j998486 , BanCo iTaUCard sa 
; proprietário CloTario rodriGUEs E silVa , veículo CiTro-
En/Xsara piCasso EX , ano 2002, placa MCo2579, chassi 
935CHrFM83j504006 ; proprietário josE darCY dE liMa , 
veículo GM/MonZa sl/E 1.8, ano 1984, placa jdp2577, chassi 
9BG5jK11ZFB008193 ; proprietário ClaUdio adao da rosa, 
veículo Honda/C100 BiZ, ano 2004, placa MEF4692, chassi 
9C2Ha07004r020240 ; proprietário CarolinY GodiM ViEira, 
veículo GM/VECTra sEdan EliTE , ano 2008, placa asl7890, 
chassi 9BGaC69M09B122800 , BanCo pan s a ; proprietário 
sidnEY sTElMar nETTo, veículo Honda/BiZ 100 Es , ano 
2013, placa Mld8301, chassi 9C2HC1420dr025003 ; proprietá-
rio lUiZ CEZar GaBriEl, veículo GM/Corsa Wind, ano 1999, 
placa Man9975, chassi 9BGsC68Z0XC728121 ; proprietário nil-
Ton dirCEU CaCHoEira BlEiCHVEl, veículo Honda/CG 125 
Fan, ano 2005, placa MFC6921, chassi 9C2jC30706r801440 ; 
proprietário CaTE siMonE da silVa, veículo sUndoWn/MaX 
125 sEd, ano 2006, placa MjH2050, chassi 94j2XCCK67M013645 
; proprietário EdGar FErrEira GEraldo, veículo Honda/CG 
125 TodaY, ano 1993, placa MCT1090, chassi 9C2jC1801prp24617 
, comprador GaBriEl MaCKoWiEsKY BriGido BErnardo; 
proprietário MarCElino pErEira, veículo FiaT/palio Ed, ano 
1998, placa lZp9872, chassi 9Bd178216W0582097 ; proprietário 
Maria dE lUrdEs dos sanTos GodoY, veículo GM/Corsa 
HaTCH joY , ano 2007, placa dXQ0465, chassi 9BGXl68607C164990 
, BV FinanCEira sa C F; proprietário raQUEl MaCiEl dE pon-
TEs, veículo iMp/HYUndai EXCEl ls, ano 1993, placa CpH2002, 
chassi KMHVF21jppU807356 , UnilanCE adM dE Con; pro-
prietário Karla rosana da silVa, veículo Honda/CG 125 
TiTan Es, ano 2002, placa MFs2240, chassi 9C2jC30203r016873 
, reserva de domínio lEoniCE rodriGUEs ; proprietário laUro 
lUiZ MoHr, veículo Ford/Ka, ano 1997, placa lZV6689, chas-
si 9BFZZZGdaVB556468 ; proprietário CHrisTian GUsE, veí-
culo Honda/CG 125 Fan Es , ano 2012, placa MjW1305, chas-
si 9C2jC4120Cr570375 ; proprietário odair GUEdEs Miranda, 
veículo VW/Gol Gl 1.8, ano 1991, placa BGG4464, chassi 9BW-
ZZZ30ZMT090598 , comprador jHonaTan HEnriQUE alVEs 
dos sanTos; proprietário lUCiana dE aBrEU KUrTEn, veí-
culo Honda/CG 125i Fan , ano 2017, placa Qii9744, chassi 
9C2jC6900Hr306571 , BanCo BradEsCo Finan; proprietário 
WaldiMiro GrUndMann, veículo VW/Gol spECial, ano 2001, 
placa MCa8299, chassi 9BWCa05Y62T022956 ; proprietário josE 
aUGUsTo rosa, veículo Honda/CG 125, ano 1985, placa 
MaQ0071, chassi CG125Br1436665 , comprador TiaGo MaTias 
sandEr; proprietário rodriGo sCHUTEl MiCHETTE, veículo 
Honda/CG 125 Fan, ano 2006, placa MFW4501, chassi 9C2j-
C30707r053724 ; proprietário nÃo CadasTrado, veículo Yamaha/
YBr 125, placa MGi2578, chassi ilEGÍVEl, motor nÃo Cadas-
Trado; proprietário jUlianE anTUnEs da silVa BasTos, 
veículo FiaT/Uno piCK Up 1.5, ano 1993, placa MBQ2450, chas-
si 9Bd146000p8315031 ; proprietário alBEri GarBin , veículo 
Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2003, placa MGG1680, chassi 
9C2jC30104r052239 , comprador alBina raMos MaToZo; 
proprietário BrEndon dE alBUQUErQUE silVa, veículo Hon-
da/CG150 Fan Esdi , ano 2013, placa MlQ4708, chassi 9C2K-
C1680Er463901 , Coop. dE CrEd. dos E; proprietário ViniCiUs 
BorGEs sEMiano, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2010, 
placa MiF8427, chassi 9C2jC4220ar345384 , aYMorE CrEdi-
To, Fina, comprador alan CrisTian Maia KraUsE; proprietá-
rio FUnTEC FUndaCoEs EspECiais lTda, veículo i/CiTroEn 
C4 16GlX5p F , ano 2013, placa MKE3910, chassi 8BClC-
n6BYEG514345 ; proprietário aparECida MorEira narCiso 
, veículo Caloi/MoBYlETTE Xr 50, ano 1990, placa lXM8995, 
chassi CB68667 ; proprietário CloVis BUEno dos sanTos, 
veículo pEUGEoT/206 16 allUrE FX , ano 2008, placa MEl1615, 
chassi 9362an6a98B060288 , aYMorE CrEdiTo, Fina, com-
prador 761 sEM propriETario CadasTrado EM sC; pro-
prietário Valdir FrEiTas, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , 
ano 2005, placa MCV9223, chassi 9C2KC08105r132014 , BanCo 
aBn aMro rEal ; proprietário BEllaTriX CosMETiCos lTda, 
veículo rEnaUlT/sandEro aUT1016V , ano 2012, placa KoU6067, 

chassi 93YBsr6rHCj269834 ; proprietário jonas VasCon-
CEllos dos sanTos, veículo VW/FoX 1.6 , ano 2004, placa 
dod8125, chassi 9BWKB05Z044032767 , aYMorE CrEdiTo 
Finan; proprietário ValTEnCir dE CordoVa passos, veícu-
lo VW/Gol Cl , ano 1987, placa lYn9965, chassi 9BWZZZ-
30ZHT095884 ; proprietário HUMBErTo dEiVirdY dE alMEida, 
veículo i/GM Corsa sUpEr W, ano 2001, placa ddM5639, chas-
si 8aGsd35n01r133568 , MEnEGalli adMinisTra; proprietá-
rio dionaTan KrUpp, veículo CHEVrolET/s10 lTZ Fd2 , ano 
2014, placa iVo7272, chassi 9BG148lp0EC439573

Barra Velha - jean & Thalyta Transp serv lTda ME*, sito à rUa 
arnoldo rEinErT, nº 1111 - - sErTaoZinHo - Barra VElHa/
sC, telefone 4734569403// 91267376.

; proprietário alMErindo FranCisCo raMos nETo, veículo 
VW/paraTi 2.0 CrossoVEr, ano 2004, placa nFd5524, chassi 
9BWdE05X14T121820 , BV FinanCEira sa C F, comprador MarCio 
BordElaK ; proprietário arZErino MarTins lopEs, veículo 
Honda/CG 125 TiTan KsE, ano 2002, placa MCo5682, chassi 
9C2jC30212r505092 ; proprietário iUran EriCH FrEiTaG, veículo 
YaMaHa/landEr XTZ250 , ano 2006, placa MEs4759, chassi 
9C6KG021070000808 ; proprietário Enio CEsar VEGini , veículo 
Honda/CG 125, ano 1986, placa lZV3534, chassi CG125Br1487735 
; proprietário danila dariElli CorrEia, veículo VW/FUsCa 
1300 l, ano 1979, placa lXr2108, chassi Bj974154 ; proprietário 
VandErlin das nEVEs CaMarGo , veículo VW/FUsCa 1300, 
ano 1973, placa MaE0913, chassi Bp908995 ; proprietário irEnE 
CassiMiro dE oliVEira, veículo Ford/EsCorT Xr3, ano 1988, 
placa BjB2560, chassi 9BFlXXllajBp21557 , BV FinanCEira 
s a C ; proprietário EZEQUiEl ForTE, veículo VW/Gol 1.0, ano 
2000, placa ajo5885, chassi 9BWCa05Y01T066157 , BanCo 
iTaUCard sa ; proprietário andriElo Zailo, veículo VW/Gol 
1000i, ano 1995, placa aMT0406, chassi 9BWZZZ377sT201318 , 
HsBC BanK Brasil s a; proprietário CarolinE TErEZa BorBa, 
veículo VW/sanTana Cl 2000, ano 1990, placa lZY0391, chassi 
9BWZZZ32Zlpo32528 ; proprietário THoMaZ FErrEira, veículo 
Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2008, placa aQV0789, chassi 9C2K-
C08108r279054 , BanCo Finasa BMC s a; proprietário ClEiTon 
GoMEs, veículo GM/CHEVETTE, ano 1979, placa lYW6432, chassi 
5C11ajC138579 , comprador roBErTo onildo roiK; proprietário 
jEan ClEBEr alVEs da silVa, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 
2005, placa Mdn5127, chassi 9C2jC30705r075765 ; proprietário 
josias MiZaEl alVEs da silVa, veículo Honda/pop100 , ano 
2008, placa MHr4945, chassi 9C2HB02108r054915 , comprador 
lUCiano dias alVEs; proprietário anTonio dos sanTos, 
veículo FiaT/Uno MillE EX, ano 1998, placa Mdi3560, chassi 
9Bd158068W4020212 ; proprietário daianE jaCinTo, veículo GM/
MonZa Gls, ano 1994, placa ano2310, chassi 9BGjK69ssrB005260 
; proprietário lUCinda iZidorio da silVa, veículo GM/Corsa 
Wind, ano 2000, placa iji6233, chassi 9BGsC19Z0YC176795 ; 
proprietário Carlos alBErTo CosTa, veículo FiaT/Uno, ano 
1992, placa adF7943, chassi 9Bd146000n3908030 ; proprietário 
rEGina CUsTodio, veículo VW/sanTana 2000 Mi EVid., ano 
1997, placa lZa1226, chassi 9BWZZZ327Vp025091 ; proprietário 
jorGE lUis dos sanTos alVEs, veículo VW/paraTi Cl, ano 
1995, placa laU1306, chassi 9BWZZZ30Zsp072047 ; proprietário 
josiEl rodriGUEs da silVa, veículo FiaT/Uno MillE FirE, 
ano 2003, placa MdT0142, chassi 9Bd15802534469440 ; pro-
prietário MarCElo dE soUZa VEiCUlos, veículo VW/Gol 1.6 
GiV , ano 2008, placa aQG1736, chassi 9BWaB05W69T026664 , 
BanCo a. j. rEnnEr s, comprador 761 sEM propriETario 
CadasTrado EM sC; proprietário Elias soarEs dE Miranda 
, veículo VW/Gol spECial, ano 2000, placa GYo9871, chassi 
9BWCa15X5Yp121895 , comprador sidinEi alVEs FErrEira ; 
proprietário riTa dE Cassia paVanElli, veículo VW/sanTana Cl 
1800 i, ano 1995, placa CMM0456, chassi 9BWZZZ32Zsp020349 , 
comprador WEslEY FUEnTEs GoMEs; proprietário paUlo alVEs 
dE liMa, veículo FiaT/palio FirE , ano 2003, placa HBs1054, 
chassi 9Bd17103742389348 , BV FinanCEira sa C F, compra-
dor MarCos FErnandEs; proprietário aManTino CaliXTo 
da silVa , veículo FiaT/Uno MillE, ano 1992, placa lXB6609, 
chassi 9Bd146000n3922857 ; proprietário Edson doMinGos 
da silVa , veículo FiaT/Uno MillE, ano 1992, placa lYn6j05, 
chassi 9Bd146000n3882558 ; proprietário jair CoiMBra dos 
sanTos, veículo iMp/VW GolF GlX 2.0 Mi, ano 1998, placa 
aiF4E87, chassi 3VW1931H3WM292116 , comprador doUGlas 
QUirino dos sanTos; proprietário lUCas MiGUEl alMEida, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Esd , ano 2007, placa MEd4216, 
chassi 9C2KC08208r001559 ; proprietário Carlos pinHEiro 
lopEs, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2006, placa MEn2738, 
chassi 9C2jC30707r008041 , BanCo a j rEnnEr sa ; proprietário 
EGina riBas dE liMa dioniZio, veículo Honda/BiZ 125 Es , 
ano 2007, placa MEC1756, chassi 9C2ja04207r092169 , compra-
dor jaianE GonCalVEs sEVErino; proprietário ClaUdionor 
GonCalVEs da lUZ, veículo Honda/CG 125 TiTan Es, ano 
2004, placa HsK2790, chassi 9C2jC30204r032674 ; proprietário 
lUCianE riBEiro MorEira, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , 
ano 2011, placa MlB8C69, chassi 9C2jC4110Cr446254 ; proprie-
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tário jEFErson lUiZ pErBoni, veículo Honda/CG 150 TiTan 
Ks , ano 2007, placa apG9121, chassi 9C2KC08108r044164 , 
comprador irinEU silVa dias; proprietário Edson Morais Voss, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2005, placa MEX0331, 
chassi 9C2KC08106r033269 ; proprietário EdErson salEsio 
sCHnaidEr, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa 
alY4408, chassi 9C2KC08104r088348 ; proprietário paTriQUE 
GraCiano da silVa, veículo Honda/CG 150 Fan Esi , ano 
2010, placa asY9832, chassi 9C2KC1550ar152377 ; proprietário 
daniEl FirMino da silVa, veículo Honda/CG 150 Fan Esi , ano 
2010, placa MGV4988, chassi 9C2KC1550ar198063 ; proprietário 
MarCos lUiZ lUpion, veículo FiaT/doBlo ElX, ano 2003, placa 
aKs6574, chassi 9Bd11975631010653 , comprador ClaUdETE dE 
FaTiMa MarCElino ManoEl; proprietário jaCKson MiCHaEl 
KliTZKE , veículo FiaT/palio 16V, ano 1997, placa iGK9389, chassi 
9Bd178058V0325256 ; proprietário ClEidE BUEno, veículo FiaT/
palio EdX, ano 1997, placa aGY5E68, chassi 9Bd178226V0213381 
; proprietário roBErTo aUMann, veículo rEnaUlT/Clio aUT 
1.0 H , ano 2005, placa Mdj3177, chassi 93YBB0Y056j644866 
, comprador rosanGEla sCHiEssl VaZ; proprietário sirlEi 
dE CarValHo GonCalVEs, veículo GM/Corsa sUpEr, ano 
1997, placa MCC3550, chassi 9BGsd08ZWVC611769 ; proprietário 
nUTriViTal aliMEnTos EirEli ME, veículo FiaT/Fiorino iE, 
ano 1995, placa alB3500, chassi 9Bd146000s8420010 ; proprie-
tário TaMilis GonCalVEs Colasso, veículo GM/CElTa, ano 
2001, placa jpG2H98, chassi 9BGrd08Z01G161846 ; proprietário 
GEoVani FErnandEs, veículo FiaT/Fiorino piCK Up, ano 
1992, placa lXd9649, chassi 9Bd146000n8263956 ; proprietário 
josE Elias VoiGT , veículo GM/Corsa Wind, ano 1997, placa 
aVG8900, chassi 9BGsC08ZWVC667413 , comprador dioGo dE 
oliVEira; proprietário rodriGo dos sanTos, veículo Hon-
da/CG 150 TiTan Ks , ano 2005, placa MFa5532, chassi 9C2K-
C08105r104621 ; proprietário dEiVid pErassa dE oliVEira, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2006, placa dpH4d57, 
chassi 9C2KC08107r034849 ; proprietário idElCio josE da sil-
Va, veículo Honda/C100 BiZ, ano 2003, placa MdC1298, chassi 
9C2Ha07004r004557 ; proprietário doriVal Cardoso, veículo 
Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2001, placa MBo2212, chassi 
9C2jC30101r107848 ; proprietário MarCos roBErTo Car-
los, veículo Honda/CG 125 Fan Es , ano 2011, placa isp6195, 
chassi 9C2jC4120Cr518588 ; proprietário diVani saBino, ve-
ículo Honda/BiZ 125 Mais , ano 2008, placa MEE4405, chassi 
9C2ja04308r025716 , panaMEriCano arrEnda; proprietário 
ConCEiCao Eliana sanTana, veículo iros/MoVinG125 Esd, 
ano 2012, placa QHY2132, chassi 96ZMV2125dM000507 ; pro-
prietário FranCiElE aparECida CosTa, veículo YaMaHa/XTZ 
125K , ano 2006, placa MBE5j71, chassi 9C6KE094070013053 
; proprietário MiQUEli dE BorBa Uliana, veículo Honda/BiZ 
125 Es , ano 2006, placa MFM2H01, chassi 9C2ja04206r820652 
; proprietário naUMir riBEiro, veículo sUndoWn/MaX 125 
sEd , ano 2008, placa aQE3852, chassi 94j2XCCa88M025893 ; 
proprietário Edson MEndEs, veículo FiaT/Uno MillE iE, ano 
1996, placa lXX9015, chassi 9Bd146067T5793415 ; proprietário 
anTonio FiGUEirEdo FilHo, veículo GM/Corsa Wind, ano 
2000, placa ijV6439, chassi 9BGsC08Z01C187624 ; proprietário 
Marilson dE liMa EsTEVaM, veículo GM/ClassiC spiriT, ano 
2005, placa MCX8E63, chassi 9BGsn19n05B205071 ; proprietário 
GilMar MonTEiro MaCEna, veículo VW/Gol 16V, ano 1999, 
placa MaZ7046, chassi 9BWZZZ373YT044004 ; proprietário FrE-
dEriCo BoldUan, veículo FiaT/Uno MillE FirE FlEX , ano 
2008, placa MEG7674, chassi 9Bd15802786118475 , comprador 
rodriGo CaUE sarTori ; proprietário Karin CrisTina dE 
nasCiMEnTo, veículo i/pEUGEoT 206 sElECTion , ano 2002, 
placa dja9823, chassi 8ad2a7lZ93W012378

Bombinhas - Luciane Schaffer da Silva*, sito à RUA CAJU, Nº 
119 - loTE 08 - sErTaoZinHo - BoMBinHas/sC, telefone 
4733933260/984125954.

; proprietário HEBErT FEliCio, veículo HYUndai/HB20 1.0M 
UniQUE , ano 2018, placa Qol9384, chassi 9BHBG51CaKp917935 
, BanCo j.saFra s.a. ; proprietário alsiMira Voss da rosa, 
veículo jTa/sUZUKi inTrUdEr 125 , ano 2007, placa MGH7798, 
chassi 9CdnF41aj8M047490 ; proprietário GEnEsio adolFo da 
silVa, veículo VW/Gol 16V TUrBo, ano 2002, placa jZK9a46, 
chassi 9BWCa05X82T180027 ; proprietário silVana pErEira 
dE Faria MEndEs, veículo YaMaHa/FaZEr Ys250 , ano 2007, 
placa api0780, chassi 9C6KG017080061563 ; proprietário FElipE 
Miranda Cardoso, veículo Honda/CB 300r , ano 2012, placa 
FaY6999, chassi 9C2nC4310Cr029386 , BCo BradEsCo Fi-
nanC ; proprietário Cassiano BonETo dE BriTo, veículo FiaT/
palio 1.0, ano 1999, placa jnX6816, chassi 9Bd178276Y0920967 
; proprietário aMarildo da silVEira , veículo VW/Gol Cli, ano 
1994, placa lWW5510, chassi 9BWZZZ377rT011224 , aYMorE 
CrEdiTo Fin E; proprietário CosTa, ForTEs E MoUra Mar-
Moraria lTda - ME, veículo Ford/paMpa 1.8 l , ano 1993, 
placa Bod8730, chassi 9BFZZZ55ZpB233023 ; proprietário ClE-
BErson israEl ViCTor , veículo VW/Gol 16V, ano 1999, placa 
CZo4740, chassi 9BWZZZ373YT065888 ; proprietário lEandro 

ForTEs, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2007, placa 
Mds3535, chassi 9C2KC08107r185721 ; proprietário adilson 
Elias lopEs, veículo FiaT/Uno MillE sX, ano 1997, placa 
Cjr7178, chassi 9Bd146048V5941405 , oMni sa CrEd FinaC E

Brusque - Magiro rem. e Guarda de Veículos Eireli*, sito à rUa 
ErnEsTo BianCHini, nº 848 - EsQUi VilTon BarBosa - rio 
BranCo - BrUsQUE/sC, telefone 4733046486/92325700/92100440.

; proprietário lUiZ Carlos FErrEira CarrEra, veículo FiaT/
Fiorino FlEX , ano 2009, placa EiK5567, chassi 9Bd255049a8858527 
, aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário ClaUdilso diniZ Mar-
Tins, veículo VW/Gol 1000i, ano 1996, placa iEl5829, chassi 
9BWZZZ377TT022427 ; proprietário jonas dario dalpra , 
veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2002, placa MCj4178, 
chassi 9C2jC30103r045590 ; proprietário ViloMar roCHa 
rodriGUEs, veículo Honda/CG 125 TiTan Es, ano 2002, pla-
ca MCT6912, chassi 9C2jC30202r122705 ; proprietário jaCira 
Maria dE ponTEs sanTos, veículo CHEVrolET/CElTa 1.0l 
ls , ano 2012, placa aVl5069, chassi 9BGrG08F0CG395730 , 
BanCo diGiMais s.a. , comprador naTanaEl prEsTEs MaCiEl; 
proprietário MaGali silVa dE FrEiTas, veículo FiaT/palio EdX, 
ano 1997, placa BjE9664, chassi 9Bd178226V0195277 , compra-
dor alEXandrE Hisao KaZaHaYa; proprietário Kassiara 
aVila, veículo i/pEUGEoT 206 14prEsEnFX, ano 2006, placa 
nHB6873, chassi 8ad2aKFW97G014249 , BanCo iTaUCard 
sa , comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM 
sC; proprietário lUCianE MorEira da CrUZ, veículo GM/Cor-
sa Wind, ano 1997, placa aGZ5186, chassi 9BGsC08ZVVB613520 
, oMni sa CrEd FinaC E; proprietário jUlia GraZiEla dos 
sanTos , veículo i/pEUGEoT 206 solEil, ano 2001, placa 
MBn0206, chassi 8ad2anFZ91W039023 ; proprietário ValdECi 
lUiZ GaspErin, veículo FiaT/palio FirE FlEX , ano 2006, pla-
ca ndC2699, chassi 9Bd17146G72788318 ; proprietário Mano-
El rosa CosTa, veículo GM/Corsa sEdan, ano 2003, placa 
MpH6917, chassi 9BGXF19X04C124486 ; proprietário VarGas 
E roVEr CoMErCio dE roUpas E aCEssorios lTda - ME, 
veículo pEUGEoT/207passion Xr , ano 2009, placa MGi0117, 
chassi 9362nKFWXaB043092 , Coop dE CrEd MaX alF, com-
prador VarGas E roVEr CoMErCio dE roUpas E aCEs-
sorios lTda - ME; proprietário MaGno Cardoso dE soUZa, 
veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2007, placa MdT3994, chassi 
9C2jC30707r197384 ; proprietário rUBEns josE jaCoB, veí-
culo Honda/CBX 250 TWisTEr, ano 2005, placa MEH2179, 
chassi 9C2MC35006r004466 ; proprietário GErson CUnHa, 
veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2005, placa MFj3661, chassi 
9C2jC30706r801180 , comprador doUGlas MarQUEs dE 
CarValHo; proprietário VECTra inForMaTiCa lTda ME , ve-
ículo Honda/CG 125 CarGo , ano 2003, placa MBZ1153, chas-
si 9C2jC30303r103603 ; proprietário VandErlEi HanG, veícu-
lo jTa/sUZUKi En125 YEs sE , ano 2011, placa MKa3357, 
chassi 9CdnF41ZjBM341548 , ConsorCio naCional s; 
proprietário jUliano BaTisTa dos sanTos, veículo Honda/
CG150 Fan Esdi , ano 2010, placa MHV9459, chassi 9C2K-
C1680Br305862 ; proprietário TiaGo dE oliVEira, veículo 
Honda/CG 125 TiTan Es, ano 2000, placa MBo2517, chassi 
9C2jC3020Yr058357 ; proprietário jaison CosTa , veículo 
YaMaHa/FaCTor YBr125 Ed , ano 2010, placa MiH1307, chas-
si 9C6KE1200a0071976 , comprador josE Carlos GonCalVEs 
; proprietário ManoEl CorrEia dos sanTos, veículo Honda/
CG 150 sporT, ano 2007, placa Mdn7245, chassi 9C2K-
C08607r019472 ; proprietário TiaGo rEis, veículo Honda/BiZ 
125 Ks , ano 2006, placa MEW6839, chassi 9C2ja04106r849606 
, reserva de domínio FaBio EliBErTo ValiaTi ; proprietário Elai-
nE rossinsKi dE soUZa, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 
2008, placa aps9461, chassi 9C2ja04208r061480 ; proprietário 
rosilEnE aparECida sTrEssEr da lUZ, veículo Honda/
CG 160 sTarT , ano 2019, placa QjM9765, chassi 9C2K-
C2500Kr053150 , BanCo pan s a ; proprietário rodriGo FEr-
rEira pinTo, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2008, 
placa MFM7273, chassi 9C2KC08108r354466 ; proprietário Cris-
Tiano silVa da silVa, veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1997, 
placa aHj9059, chassi 9C2jC250VVr229067 ; proprietário THais 
EliZaBETH HECKErT, veículo Honda/CG 150 TiTan Esd , ano 
2006, placa MEi6488, chassi 9C2KC08207r012660 ; proprietário 
VaGnEr MEnEZEs HinCKEl, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 
2007, placa MGi2i68, chassi 9C2jC30708r011025 ; proprietário 
CrisTianE aparECida GoEs, veículo i/rEnaUlT Clio EXp-
1016VH , ano 2014, placa aZa0653, chassi 8a1BB8215Fl521227 
, aYMorE CrEdiTo, Fina, comprador 761 sEM propriETario 
CadasTrado EM sC; proprietário ZanElla E pErEira Co-
MErCio dE aUToMoVEis lTda, veículo FiaT/Uno MillE WaY 
ECon , ano 2012, placa EYM9B22, chassi 9Bd15804ad6710529 
, BanCo BradEsCo Finan, comprador VandErlEi araUjo 
; proprietário VilMar GoTZinGEr , veículo VW/Gol 16V, ano 
1999, placa Mal6695, chassi 9BWZZZ377Yp004009 ; proprietá-
rio nElson dE sa, veículo GM/CElTa 4p spiriT , ano 2007, 
placa dWE9158, chassi 9BGrX48908G192534 , aYMorE CrE-
diTo, Fina, comprador Willian nElson dE Miranda ; pro-

prietário Wilson ClEBEr CaMpos arCanjo dE dEUs, veí-
culo Ford/FiEsTa Gl, ano 2001, placa MBp6116, chassi 
9BFBsZFHa1B388245 ; proprietário nadErGE lEonard, veí-
culo VW/Gol plUs 16V, ano 2001, placa MCB6302, chassi 9BW-
Ca05X21T159821 ; proprietário joao paUlo CalEGari TEi-
XEira, veículo pEUGEoT/206 solEil, ano 2001, placa lnV2C69, 
chassi 9362C7lZ91W071355 ; proprietário jTHa CoMErCio dE 
aUToMoVEis E ConsTrUTora EirEli, veículo GM/asTra 
sEdan, ano 2002, placa aKo3i92, chassi 9BGTT69V03B126361 
; proprietário BanCo BradEsCo FinanCiaMEnTos sa, veí-
culo FiaT/siEna HlX FlEX, ano 2007, placa dpC7550, chassi 
9Bd17241T73289413 , comprador sadi CasTilHos dE CaMar-
Go; proprietário EUGEnio pErEira GonCalVEs, veículo Ford/
FiEsTa Gl, ano 2000, placa ajG7a42, chassi 9BFBsZFHaYB302682 
; proprietário josE ValdECir dE jEsUs, veículo VW/Gol 1.0, 
ano 2005, placa MHX3230, chassi 9BWCa05W26p033806 , BV 
FinanCEira sa C F; proprietário rodriGo danElEsKi da-
METTo, veículo VW/Gol TrEnd, ano 2002, placa MBs3525, 
chassi 9BWCa05X63T011433 , BanCo pan s a , comprador 
KElVYn FErrEira da silVa ; proprietário Maria aparECida 
sUaVi, veículo i/pEUGEoT 206 sElECTion , ano 2001, placa 
aKa6256, chassi 8ad2C7lZ91W045470 , BV FinanCEira sa C 
F; proprietário CiCEro sEVErino dos sanTos, veículo iMp/
VW Gol spECial, ano 1998, placa lCo1133, chassi 8aWZZ-
Z377Wa123668 ; proprietário prisCila daniEla HilGEr TEi-
roBa, veículo VW/Gol spECial 1.6, ano 2002, placa Mdo2912, 
chassi 9BWCB05Y03T059659 ; proprietário KErolYn GiMEnEs 
da rosa, veículo i/CHEVrolET ClassiC ls , ano 2015, placa 
QHd6G12, chassi 8aGsU1920Fr170126 , BanCo VoToranTiM 
s/a; proprietário roBErTo THiaGo MEllaTo, veículo GM/VEC-
Tra sd EXprEssion , ano 2007, placa MMH1H77, chassi 9BGa-
d69W07B233587 , BanCo BradEsCo Finan, comprador 761 
sEM propriETario CadasTrado EM sC; proprietário joBson 
da silVa jUnior, veículo GM/Corsa Wind, ano 1999, placa 
lYY5695, chassi 9BGsC08Z0XC773751 , comprador BrUna 
EdUarda da silVa; proprietário andrE do rosario FEr-
nandEs, veículo Ford/FiEsTa ClX, ano 1996, placa iFs6422, 
chassi 9BFZZZFdaTB034928 ; proprietário TiaGo EMidio da 
silVa, veículo VW/Gol Gl , ano 1990, placa lYn2E85, chassi 
9BWZZZ30ZlT000045 ; proprietário Edson lopEs ViEira, ve-
ículo GM/Corsa ClassiC, ano 2003, placa MdG4289, chassi 
9BGsB19X04B133947 , BanCo iTaUCard sa ; proprietário annE 
GaBriEla CEnsi Casari, veículo GM/ClassiC liFE, ano 2009, 
placa HTd8487, chassi 9BGsa19109B264974 , CaiXa ECono-
MiCa FEdE; proprietário ilda FilaGrana, veículo pEUGEo-
T/207HB Xr s , ano 2009, placa MGX6415, chassi 9362MK-
FWX9B051637 , BanCo pan s a , comprador 761 sEM 
propriETario CadasTrado EM sC; proprietário MarlEnE 
HoCHsprUnG , veículo VW/FUsCa 1500, ano 1974, placa lYj5905, 
chassi Bs515241 ; proprietário roGElio ManoEl rodriGUEs 
, veículo VW/Gol Cl , ano 1987, placa iCC6831, chassi 9BWZZ-
Z30ZHT086986 , comprador daniEl FErnando da silVa lo-
pEs ; proprietário roGErio silVa sanTos, veículo FiaT/Uno 
MillE Ep, ano 1996, placa lXK8021, chassi 9Bd146107T5688261 
; proprietário diEGo raFaEl oliVEira, veículo CiTroEn/C3 
90M oriGinE , ano 2013, placa MlE2186, chassi 935slY-
FYYEB539897 , BanCo pan s a ; proprietário EnolEZia Fa-
GUndEs da silVa , veículo i/VW spaCEFoX , ano 2008, placa 
MFa3477, chassi 8aWpB05Z19a311341 , BV FinanCEira sa C 
F; proprietário VEroniCa TrindadE dE BrUM, veículo VW/
FoX 1.6 Gii , ano 2010, placa aso3741, chassi 9BWaB05Z4a4109597 
; proprietário nEYlson dos sanTos dUarTE, veículo FiaT/
Uno MillE Ep, ano 1995, placa MEl1112, chassi 9Bd146107s5654725 
; proprietário ViniCiUs lEMEs FranCa, veículo VW/Gol 16V, 
ano 1999, placa aja6C97, chassi 9BWZZZ373YT098738 ; pro-
prietário EdErson da silVa lopEs, veículo FiaT/palio ElX 
FlEX , ano 2010, placa asX8i30, chassi 9Bd17140lB5663382 , 
aYMorE CrEdiTo, Fina, comprador 761 sEM propriETario 
CadasTrado EM sC; proprietário paTriCia CrisTianE FEr-
rEira FranCa, veículo VW/Gol 1.0, ano 2004, placa CXC7564, 
chassi 9BWCa05XX5T025855 ; proprietário MaTHEUs alBErTo 
MoEllEr, veículo pEUGEoT/206 solEil, ano 2002, placa 
loH3d84, chassi 9362C7lZ93W014721 ; proprietário CrisToFEr 
lUan sCHErEr sCHaadT, veículo Ford/Ka FlEX , ano 2013, 
placa MMa8973, chassi 9BFZK53a9dB478145 , BanCo Bra-
dEsCo Finan; proprietário prisCila rodriGUEs, veículo Ford/
ECosporT Xls 1.6l , ano 2003, placa dHr1147, chassi 9BF-
ZE12n248511570 ; proprietário ClaUdio pEdro silVEira, 
veículo VW/noVa saVEiro Hl MBVd , ano 2017, placa QiH9G12, 
chassi 9BWjB45U7Hp074333 , BanCo VolKsWaGEn sa ; pro-
prietário riVailson porTElla, veículo FiaT/sTilo 16V, ano 
2003, placa MMp9905, chassi 9Bd19241X33011836 , comprador 
niColas FErnandEs dE alMEida ; proprietário anTonio 
pEdro da roZa, veículo GM/asTra Gl, ano 2000, placa lnH4035, 
chassi 9BGTT08C01B122273 ; proprietário GUilHErME Mar-
QUEs, veículo Ford/Ka ClX, ano 1997, placa iGj2293, chassi 
9BFZZZGdaVB022173 ; proprietário Carlos alBErTo MarTins, 
veículo GM/Corsa Wind, ano 1994, placa lXT6027, chassi 
9BGsC08WrrC620743 , comprador MarCos riBEiro ; pro-
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prietário roBErTa sEVErino, veículo Ford/FiEsTa FlEX , ano 
2013, placa jFd3a07, chassi 9BFZF55a8d8466132 , BanCo j.
saFra s.a. , comprador 761 sEM propriETario CadasTra-
do EM sC; proprietário EVErson roBErTo dE BorBa, veí-
culo FiaT/palio WEEK ElX FlEX, ano 2004, placa Kjl8208, 
chassi 9Bd17301B54115780

Camboriú - Consulcon Estacionamento ltda - Epp *, sito à rUa 
GUarapariM, nº 562 - Casa - TaBUlEiro - CaMBoriU/sC, 
telefone 4733635385.

; proprietário rEGina aparECida pErEira , veículo Honda/
CG 125 TiTan Es, ano 2003, placa MBV6594, chassi 9C2j-
C30203r141133 ; proprietário doUGlas GEsUaldo laGarEs 
dE soUsa, veículo sUndoWn/HUnTEr 100 , ano 2012, placa 
MlW8613, chassi 94j2XTBMCdM025069 , comprador MaiKE 
aUGUsTo dos sanTos; proprietário MoniQUE rEGina Gon-
CalVEs, veículo Honda/CG 160 Fan Esdi , ano 2015, placa 
QiB1i91, chassi 9C2KC2200Gr036319 , aYMorE CrEdiTo, 
Fina, comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM 
sC; proprietário Wilson arTHUr risKE, veículo FiaT/palio 
FirE EConoMY , ano 2009, placa MHo8H05, chassi 
9Bd17106la5493109 ; proprietário rHonY EspindUla, veícu-
lo VW/Gol Mi, ano 1998, placa Cla0G87, chassi 9BWZZ-
Z373WT043061 ; proprietário EVandra CrisTina dos sanTos 
EsTrEla laUEr, veículo FiaT/palio WEEKEnd ElX , ano 2001, 
placa MFC5070, chassi 9Bd17302424041811 ; proprietário jair 
pErEira, veículo GM/CElTa 2p liFE , ano 2005, placa MCV2534, 
chassi 9BGrZ08X05G228150 ; proprietário rEnaTa dE MEllo 
riBEiro, veículo VW/Gol Cli 1.8, ano 1995, placa jUa1210, 
chassi 9BWZZZ377sT117150 ; proprietário jorGE lUiZ do Car-
Mo jUnior , veículo i/CiTroEn C4 20EXCa5p F , ano 2009, 
placa MGF1225, chassi 8BClCrFjWaG503322 ; proprietário 
paTriCK diEGo dE soUZa BoUCao, veículo i/pEUGEoT 206 
sElECTion , ano 2001, placa MBV1F21, chassi 8ad2a7lZ91W072234 
; proprietário daniEl FErnando sUarEZ CrUZ, veículo Hon-
da/CG150 Fan Esdi , ano 2011, placa MiY1385, chassi 9C2K-
C1680Br534363 ; proprietário diEGo GrEFF da silVa, veículo 
Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2002, placa MBM8575, chassi 
9C2jC30102r240847 ; proprietário ClEidE da silVEira, veícu-
lo YaMaHa/YBr125 FaCTor E , ano 2013, placa iVV1051, chas-
si 9C6KE1930E0007728 ; proprietário alan FErnando Gon-
CalVEs, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2010, placa 
MHa7828, chassi 9C2jC4110ar706737 ; proprietário ElianE 
aparECida da silVa, veículo FiaT/palio EX, ano 2000, placa 
MaU6045, chassi 9Bd178296Y2174849 , comprador dEnisE 
BaTisTa sHMidT ; proprietário diEGo CrisTian dos sanTo 
WiEsE, veículo iMp/VW GolF Gl 1.8 Mi, ano 1997, placa lYi9542, 
chassi 3VW1931HlVM307226 ; proprietário MaTHEUs FElipE 
dE MElo, veículo VW/Gol 1.0, ano 2003, placa ali7j82, chassi 
9BWCa05X04T049953 ; proprietário roni MarCio MaCHado, 
veículo GM/ClassiC spiriT, ano 2008, placa ioY0H55, chassi 
9BGsn19908B314279 , comprador MaUriCio doMinGUEs GoEs 
da silVa; proprietário sTEFanY pErEira dE Miranda, veícu-
lo VW/Gol Cli, ano 1996, placa lXs6E95, chassi 9BWZZZ-
377Tp500140 ; proprietário lUis roBErTo CosTa, veículo 
rEnaUlT/Clio rn 1.6 16V, ano 2000, placa MEU9380, chassi 
93YlB1j151j222735 , oMni sa CrEd FinaC E; proprietário 
ClaUdio MoUra, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2008, placa 
MGs8111, chassi 9C2ja04208r054638 ; proprietário Maria do 
rosario dos sanTos rosa, veículo VW/Gol 1.0 GiV , ano 
2009, placa MHB3E85, chassi 9BWaa05W9ap034032 , BanCo 
pan s a ; proprietário FaBriCio MElGarECHo Farias, veícu-
lo i/jaC j3 , ano 2013, placa ooj9679, chassi lj12EKr14E4303358 
; proprietário paTriCia dos sanTos dE soUZa, veículo VW/
Gol spECial, ano 2001, placa ijX5661, chassi 9BWCa05Y11T122011 
; proprietário lEandro adEMir HornBUrG, veículo Honda/
CG150 Fan Esdi , ano 2013, placa MlT9445, chassi 9C2K-
C1680Er418302 ; proprietário sErlY pirEs pinTo dE oliVEi-
ra, veículo rEnaUlT/sandEro EXp16sCE , ano 2018, placa 
QiY2H17, chassi 93Y5srFH4jj281699 , BanCo VoToranTiM 
s/a; proprietário VirGinia MaCHUCa aQUino, veículo FiaT/
palio WEEKEnd 16V, ano 1997, placa aME0C99, chassi 
9Bd178838V0297116 ; proprietário andErson pErEira da 
silVa, veículo YaMaHa/Ya 90 aXis, ano 1997, placa iGW4d74, 
chassi 9C04En000V1300180 ; proprietário dEnilson VEras 
CosTa, veículo Honda/CBX 250 TWisTEr, ano 2002, placa 
MBZ2427, chassi 9C2MC35002r034153 ; proprietário MarCio 
MaYEr , veículo Honda/CG 125 CarGo Es , ano 2013, placa 
MjK3G70, chassi 9C2jC4140dr503225 ; proprietário Marli 
ViEira CEZar, veículo FiaT/Uno MillE sX YoUnG, ano 1997, 
placa aHF6769, chassi 9Bd146058V5944313 ; proprietário CaMi-
la El Hajjar paZ KlasEnEr, veículo VW/VoYaGE Cl, ano 
1989, placa idE3228, chassi 9BWZZZ30ZKT062022 ; proprietário 
GoMErCindo anTonio raBElo da silVa, veículo FiaT/siE-
na aTTraCTiV 1.4 , ano 2017, placa Qio0796, chassi 
9Bd19713Hj3338700 ; proprietário GEoVanE josE MarTins, 
veículo Honda/CG 125i Fan , ano 2018, placa QjF4781, chassi 
9C2jC6900jr309225 , BanCo pan s a ; proprietário GEVErson 
sCHUTZ, veículo GM/VECTra Gls, ano 1998, placa CMH7462, 
chassi 9BGjK19HWWB560101 ; proprietário sErGio BarBosa 
dE liMa, veículo iMp/Ford EsCorT Gl 16V F, ano 1997, placa 
jnp5916, chassi 8aFZZZEFFVj084570 ; proprietário MarTin 

raiMUndo, veículo VW/KoMBi , ano 1992, placa MaE9133, 
chassi 9BWZZZ23Znp003922 , comprador nElson lopEs san-
Ta anna ; proprietário EdinElia GoMEs roCHa MEira, veícu-
lo CHEVrolET/CElTa 1.0l ls , ano 2012, placa MjZ1166, chas-
si 9BGrG08F0dG140133 , BanCo pan s a , comprador 761 
sEM propriETario CadasTrado EM sC; proprietário joEl-
Mo josE VilKE, veículo FiaT/palio Ed, ano 1997, placa lZG1851, 
chassi 9Bd178216V0484743 ; proprietário joCianE CrisTina 
daUGs soUZa lEnCino, veículo iMp/rEnaUlT MEGanE 2.0 
l, ano 1998, placa aiH7637, chassi 8a1l64GXZWs013044 ; pro-
prietário aVEnor Maia, veículo VW/Gol Mi, ano 1997, placa 
lYp5304, chassi 9BWZZZ377Vp562622 ; proprietário siGrid 
odEBrECHT GEVaErd , veículo iMp/FiaT Tipo 1.6 iE, ano 1993, 
placa BoE5384, chassi ZFa160000p4868118 ; proprietário Mar-
CElo dE jEsUs CarnEiro dE soUZa, veículo GM/oMEGa 
Cd, ano 1993, placa CCH8714, chassi 9BGVr19pppB218409 , 
comprador MaUrilio josE BErnardi; proprietário iVan Mar-
Tins dE oliVEira, veículo FiaT/Uno MillE sX, ano 1997, pla-
ca lZd7357, chassi 9Bd146048V5950090 , comprador CrisTia-
nE passos lEssa; proprietário jaMEs adriano MEndEs 
sCHMiTZ, veículo GM/opala CoModoro sl/E, ano 1989, 
placa lZZ3852, chassi 9BGVp69dKjB110460 ; proprietário ro-
siMEri MEllo da silVa , veículo FiaT/palio EX, ano 1998, 
placa Maa1225, chassi 9Bd178096W0650759 ; proprietário adria-
no jEroniMo sanTos MaTos, veículo Ford/Ka, ano 1999, 
placa MaM6785, chassi 9BFZZZGdaYB657790 ; proprietário sil-
Vana TErEZinHa passos , veículo Ford/Ka FlEX , ano 2009, 
placa MFX8957, chassi 9BFZK53a1aB166414 ; proprietário ro-
MUlo FrEiTas dias, veículo VW/Gol 16V, ano 1999, placa 
MEE7660, chassi 9BWZZZ373YT073687 ; proprietário ValdECir 
CaViCHioni , veículo iMp/Kia BEsTa 3V rs, ano 1998, placa 
Min9900, chassi KnCTB2412W6322777 ; proprietário MaUriCio 
dos sanTos pErEira, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 
2006, placa MdQ8769, chassi 9C2KC08107r039699 , comprador 
dElMar roQUE CaMarGo; proprietário lorEna TErEsinHa 
sidri da silVa, veículo iMp/rEnaUlT MEGanE 2.0 l, ano 1998, 
placa MEU8005, chassi 8a1l64GXZWs008212 ; proprietário ClaU-
dia aparECida dos sanTos, veículo Honda/BiZ 125 Es , 
ano 2011, placa EsK8541, chassi 9C2jC4820Br251907 ; proprie-
tário MarCElo roBErTo MarTins, veículo rEnaUlT/san-
dEro pri 16Hp , ano 2012, placa iTn4613, chassi 93YBs-
r86Hdj385084 , BanCo pan s a , comprador ViVianE 
pErEira sTanGUErlin ; proprietário VilMar CarnEiro, 
veículo FiaT/Uno ElECTroniC, ano 1994, placa BrE3208, chas-
si 9Bd146000r5355098 ; proprietário lUiZ dE liMa FonsECa, 
veículo GM/Corsa sUpEr, ano 1998, placa aiG7869, chassi 
9BGsd19ZXWC664455 , comprador GaBriEl dE araUjo; pro-
prietário ValMor KisnEr , veículo GM/MonZa sl/E 1.8, ano 
1989, placa MdF6540, chassi 9BGjK69ZlKB007892 ; proprietário 
alisson MiGUEl ploEnCio, veículo Honda/CG 150 TiTan 
Esd , ano 2008, placa MFC9217, chassi 9C2KC08208r099893 , 
reserva de domínio daniEli pinHo ; proprietário WalTiMar 
BErnardino CHaGas, veículo VW/apollo Gl, ano 1991, 
placa aXE0011, chassi 9BWZZZ54ZMB133283 ; proprietário joao 
MarCElo CorrEa, veículo Honda/CiViC lX, ano 1999, placa 
CrK7990, chassi 93HEj6540XZ311429 ; proprietário riCardo 
josE dE MElo pErEira - ME, veículo Honda/C100 BiZ Es, 
ano 2003, placa MdC8998, chassi 9C2Ha07104r002341 ; pro-
prietário daniEl andradE da silVa, veículo Honda/CBX 250 
TWisTEr, ano 2007, placa aoo9290, chassi 9C2MC35007r043540 
, oMni sa CrEd FinaC E; proprietário CinTHYa MaBEl Cris-
Taldo sCHUsTEr, veículo Ford/FiEsTa FlEX , ano 2011, 
placa Mjl6098, chassi 9BFZF55a5C8279476 , iTaU UniBanCo 
s.a. ; proprietário Enio FErnando WEspHalEn FilHo, veí-
culo iMp/aUdi a3 1.8, ano 1998, placa Crn1810, chassi WaUZ-
ZZ8lZWa139018 ; proprietário EVErTon sidnEY Bordin To-
niolo, veículo FiaT/palio EX, ano 2001, placa ijZ7322, chassi 
9Bd17101212076799 , oMni s/a CrEdiTo Fin; proprietário KaUa 
VEiCUlos lTda ME, veículo M.BEnZ/a 160, ano 1999, placa 
Csa8546, chassi 9BMMF33E8Xa005328 , BanCo BradEsCo 
s a ; proprietário CElso dos sanTos GalVao, veículo rE-
naUlT/Clio rl 1.0, ano 2002, placa MUW7596, chassi 
93YBB0Y053j357052 , oMni s a FinC inVEsT; proprietário lU-
ZiMar silVa dE soUZa, veículo FiaT/MoBi EasY , ano 2016, 
placa QHQ0467, chassi 9Bd341a4nHB436807 , BV FinanCEira 
sa C F; proprietário ClaUdiCEia CoUTo, veículo Honda/CG 
125 Fan Ks , ano 2012, placa MKM5298, chassi 9C2jC4110dr107532 
; proprietário HiaGo Miranda, veículo Honda/CG 125 TiTan 
Ks, ano 2001, placa MBp2386, chassi 9C2jC30101r206268 , 
comprador MaYKE EliEsio FlorEs; proprietário Edson TaVa-
rEs da silVa, veículo GM/CElTa 2p liFE , ano 2009, placa 
MHB6659, chassi 9BGrZ08F0aG255524 , BV FinanCEira sa 
C F; proprietário GloBalGas CoMErCio dE Gas E aGUa lTda 
, veículo VW/polo 1.6 , ano 2007, placa MEY4058, chassi 9BWHB-
09n68p023075 , BradEsCo lEasinG sa ; proprietário ViniCiUs 
sCHUsTEr sTUrMEr, veículo Honda/CG 160 TiTan , ano 2018, 
placa Qjp7719, chassi 9C2KC2210Kr010295 , BanCo BradEs-
Co Finan; proprietário MaTias alVEs dE oliVEira, veículo 
rEnaUlT/loGan EXp 16 , ano 2010, placa EKs0524, chassi 
93Ylsr7UHBj516845

Guabiruba - Crislaine de almeida Costa *, sito à rUa CrisTina 
FUCKnEr, nº 894 - - laGEado BaiXo - GUaBirUBa/sC, telefone 
4733545139 992182054.

; proprietário TaTianE roCHa ME, veículo GM/VECTra Gls, 
ano 1997, placa aGX4947, chassi 9BGjK19BVVB565837 , 
comprador josE lEiTE jUnior; proprietário GEnaldo dias 
MEndEs, veículo FiaT/BraVa HGT, ano 2000, placa CXM6464, 
chassi 9Bd182238Y2010805 , iValdir lUiZ CanTU ; proprietário 
sUEli pErEira , veículo Honda/BiZ 125 Ks , ano 2008, placa 
MFT1226, chassi 9C2jC42109r003891 ; proprietário josE an-
TEro da CrUZ MorEira, veículo GM/CElTa 5 porTas, ano 
2002, placa MBW5446, chassi 9BGrd48X03G103022 , reserva 
de domínio josE adEnilTon KUHnEn ; proprietário EdiValdo 
KUnTZEl, veículo VW/paraTi, ano 1985, placa lYo8025, chassi 
9BWZZZ30ZFp005384 ; proprietário FaBio dE sa MEllo, veículo 
GM/oMEGa Gl, ano 1993, placa GQn4482, chassi 9BGVF19Br-
pB205304 , comprador GUiGas Car CoMErCio dE VEiCUlos 
lTda; proprietário diEGo sEBasTiao alTHoFF dE oliVEira, 
veículo YaMaHa/FaCTor YBr125 E , ano 2008, placa MGG5007, 
chassi 9C6KE121090013329 ; proprietário MarilEi dUarTE FriZo, 
veículo VW/noVo Gol 1.6 CiTY , ano 2013, placa MlX3035, chassi 
9BWaB45U6ET127512 , BanCo BradEsCo Finan; proprietário 
GUEnTHEr HEdlEr, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 
2006, placa MdQ8406, chassi 9C2KC08106r934976 ; proprietário 
siMonE MaCHado arCEnio, veículo Honda/C100 BiZ, ano 
2003, placa MBU9954, chassi 9C2Ha07003r037947 ; proprietário 
lUCas liMa dE FaCCio, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 
2009, placa MGj3d64, chassi 9C2jC41109r040529

itajaí - resgate imediato ltda*, sito à rUa doUTor rEinaldo 
sCHMiTHaUsEn, nº 2469 - FUndos - CordEiros - iTajai/
sC, telefone 48984621193/30172993.

; proprietário ViCTor saCCHElli MaCiEl, veículo Honda/CG 
150 TiTan Ks , ano 2007, placa MEl8646, chassi 9C2KC08108r018213 
; proprietário raFaEl Cardoso pErEira, veículo pEUGEoT/206 
14 FElinE , ano 2005, placa dQV4i08, chassi 9362aKFW96B019620 
, reserva de domínio Maria GlECiana BarBosa silVa alVEs 
; proprietário lindainEs dE andradE dos sanTos, veículo 
Honda/BiZ 125 Es , ano 2013, placa MlE9614, chassi 9C2jC-
4820dr513300 , CoopEraTiVa dE CrEdi; proprietário lUCia 
HElEna CorrEa nEiVa, veículo Honda/CG 150 TiTan EX , 
ano 2013, placa onl8813, chassi 9C2KC1660dr538462 , com-
prador lUCas liMa sErEjo; proprietário Gilson joEl dUTra, 
veículo VW/Gol 16V, ano 2000, placa joF1173, chassi 9BWZZ-
Z373YT157580 ; proprietário paMElla dE jEsUs sanTanna, 
veículo jTa/sUZUKi En125 YEs, ano 2005, placa MCW8144, 
chassi 9CdnF41lj5M008813 ; proprietário anTonio MarCos 
raFaEl , veículo Honda/CG 160 sTarT , ano 2019, placa Qjs9223, 
chassi 9C2KC2500Kr043717 , BanCo pan s a ; proprietário 
paUlo CEsar salVador, veículo FiaT/Uno MillE Ep, ano 
1996, placa lXp1303, chassi 9Bd146107T5722813 , comprador 
daVid BorGEs anTUnEs; proprietário FaBio pErEira, veícu-
lo VW/Gol 16V, ano 2000, placa MaV8664, chassi 9BW-
Ca15X9YT214930 , comprador ClariCE dos sanTos ; pro-
prietário VaGnEr FErnando dos sanTos BiEdErMann, 
veículo FiaT/siEna 6 MarCHas, ano 1999, placa MBG5427, 
chassi 9Bd178530Y0940116 ; proprietário Enio saVio CaETano 
, veículo rEnaUlT/loGan aUT 1016V , ano 2007, placa MGa8748, 
chassi 93Ylsr0rH8j953939 ; proprietário jonaTHan FUCK 
anTUnEs, veículo FiaT/Uno MillE WaY ECon , ano 2010, pla-
ca MHX1911, chassi 9Bd15804aB6546510 , BanCo pan s a ; 
proprietário nElson BriTo da silVa, veículo FiaT/palio 1.0, 
ano 1999, placa MBp1099, chassi 9Bd178276Y2065792 ; proprie-
tário THais Maria sanTos da silVa, veículo pEUGEoT/206 
14 sEnsaT FX, ano 2008, placa MEp0j64, chassi 9362CK-
FW98B061313 ; proprietário jUliana VEloso MEYEr, veículo 
i/rEnaUlT Clio CaM 10H3p , ano 2009, placa MGY8235, chas-
si 8a1CB8V059l236445 , BV FinanCEira s a C , comprador 761 
sEM propriETario CadasTrado EM sC; proprietário sirlEi 
aparECida lopEs, veículo TraXX/jl110 8 , ano 2009, placa 
MHn6619, chassi 951BXKHE5aB000506 ; proprietário salETE 
TErEsinHa piaia CHarGa, veículo Honda/CG 125 Fan Es , 
ano 2011, placa MjG5317, chassi 9C2jC4120Br743325 , BanCo 
iTaUCard sa ; proprietário MarCUs ViniCiUs dE alMEida, 
veículo Honda/FiT lX FlEX , ano 2011, placa lQa4526, chassi 
93HGE6750CZ102925 , BanCo a. j. rEnnEr s; proprietário 
lEandro GonCalVEs, veículo GM/Corsa Gl, ano 1995, pla-
ca CdQ1690, chassi 9BGsE68XTsC662641 ; proprietário jonas 
aTanaZio da silVa, veículo GM/KadETT sl, ano 1991, placa 
CjB1312, chassi 9BGKT08VMMC318880 , comprador josildo 
Morais da CosTa; proprietário rosa Maria MarQUEs, veí-
culo FiaT/idEa ElX FlEX, ano 2009, placa EXY3005, chassi 
9Bd135613a2132965 , aYMorE CrEd Fin inV ; proprietário 
EdMilson rodriGUEs da silVa, veículo FiaT/siEna aTTraCT 
1.0 , ano 2018, placa KZl9251, chassi 9Bd19713nK3363309 , BV 
FinanCEira sa C F; proprietário TiMoTEo pErCiliano Mon-
TEs, veículo VW/Gol Cli 1.8, ano 1996, placa lXs3963, chassi 
9BWZZZ377TT039814 ; proprietário joCEli da silVa roBalo, 
veículo iMp/Ford MondEo ClX Fd, ano 1997, placa lYX5465, 
chassi WF0FdXGBBVGB07685 ; proprietário roGErio andra-
dE dE CasTro, veículo i/VW Bora , ano 2007, placa MFr7209, 
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chassi 3VWsH49M08M619542 ; proprietário joao MarCElo 
BarBosa dornElEs, veículo FiaT/Uno ViVaCE 1.0 , ano 2013, 
placa oWj7101, chassi 9Bd195152E0531876 , BV FinanCEira 
sa CrE; proprietário FaBiano dos sanTos, veículo VW/polo 
16V, ano 2002, placa dHV5498, chassi 9BWHa09a03p010329 ; 
proprietário GEso nErEs dos sanTos, veículo FiaT/sTilo 
16V, ano 2003, placa diV9392, chassi 9Bd19241X33014094 ; 
proprietário dionEi sEBasTiao Cardoso, veículo Ford/FiEs-
Ta ClX, ano 1996, placa CGa0066, chassi 9BFZZZFdaTB028820 
; proprietário laUriCiVal dE jEsUs oliVEira, veículo VW/
paraTi Cl 1.8 Mi, ano 1997, placa CKM1818, chassi 9BWZZZ-
379VT019813 ; proprietário darlan pETrY Farias, veículo 
Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2003, placa Mdn8781, chassi 
9C2jC30104r081075 ; proprietário dirCEU dE oliVEira pas-
sos, veículo VW/saVEiro Cl 1.6 Mi , ano 1998, placa aHo5381, 
chassi 9BWZZZ376Wp001451 ; proprietário rEnoir MaFra da 
silVa, veículo Ford/FiEsTa sEdan1.6FlEX , ano 2011, placa 
MiW5548, chassi 9BFZF54p4C8243462 , aYMorE CrEdiTo, 
Fina, comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM 
sC; proprietário janaina MaCari pElliZZari, veículo FiaT/
Uno MillE EConoMY , ano 2013, placa MKE3575, chassi 
9Bd15802ad6857765 , BV FinanCEira sa C F; proprietário 
FranCisCo airTon dE soUZa, veículo YaMaHa/XTZ 125K , 
ano 2003, placa MCC4883, chassi 9C6KE038030007774 , com-
prador rodriGo alMEida dE soUZa; proprietário anGEla 
CrisTina da CrUZ CaValCanTi, veículo FiaT/siEna El FlEX 
, ano 2009, placa MHj4449, chassi 9Bd17202la3542667 , BV 
FinanCEira sa C F; proprietário MarlEi TErEsinHa lUZ, ve-
ículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2005, placa MEX4322, 
chassi 9C2KC08105r084364 ; proprietário odair FEliZardo 
CarValHo, veículo Honda/CBX 250 TWisTEr, ano 2006, pla-
ca dpH7876, chassi 9C2MC35007r004388 , porToCrEd sa C 
F i , comprador jaiME josE da silVa ; proprietário rEnaTo 
pErEira alMEida, veículo YaMaHa/XTZ 125K , ano 2003, pla-
ca MCV0651, chassi 9C6KE038030003636 ; proprietário anTonio 
BarBosa dE oliVEira FilHo, veículo YaMaHa/MT07 aBs , 
ano 2018, placa QjB1432, chassi 9C6rM0920j0003724 , BanCo 
YaMaHa MoTor d; proprietário adailTon MaFra, veículo 
Honda/BiZ 125 Ks , ano 2008, placa MEi9244, chassi 
9C2ja04108r029813 ; proprietário joEl pErEira VEnanCio 
, veículo VW/Gol spECial, ano 2002, placa diM6237, chassi 
9BWCa05YX3T083860 , BV FinanCEira sa C F; proprietário 
nÃo CadasTrado, veículo Fabricacao caseira/Fabricacao ca-
seira, placa aUsEnTE, chassi ilEGÍVEl, motor jBF6032605; 
proprietário joao roBErTo BiElECKY , veículo FiaT/Uno s, 
ano 1987, placa lYH5439, chassi 9Bd146000H3279135 ; proprie-
tário rEGinaldo soarEs da rosa, veículo GM/VECTra Gls, 
ano 1996, placa CiU1297, chassi 9BGjK19BVTB515625 , BanCo 
CiFra s a , comprador ioliTa Maria da rosa ; proprietário 
Maria raQUEl paGin, veículo FiaT/palio Ed, ano 1997, placa 
Gsa7509, chassi 9Bd178216V0515035 , BV FinanCEira s.a 
Cr; proprietário EriCa Maria loUrEnCo, veículo VW/Gol 1.6 
poWEr , ano 2004, placa asB0389, chassi 9BWCB05X15p049631 
, BV FinanCEira sa C F; proprietário EliZaBETE arMiliaTTo, 
veículo YaMaHa/FaCTor YBr125 Ed , ano 2011, placa Min6023, 
chassi 9C6KE1500B0018881 , BanCo panaMEriCano s; pro-
prietário Elias silVEira, veículo VW/Gol Cl , ano 1990, placa 
aCQ9360, chassi 9BWZZZ30ZlT006801 ; proprietário jaQUEli-
nE silVa dos sanTos, veículo VW/Gol 1.0, ano 2007, placa 
MdM9835, chassi 9BWCa05WX7p068241 , BanCo BradEsCo 
Finan; proprietário diEGo Cardoso, veículo Honda/CBX 250 
TWisTEr, ano 2005, placa Mdn8357, chassi 9C2MC35005r047270 
; proprietário roBErTo Carlos CHaVEs , veículo Honda/CG 
150 TiTan Ks , ano 2005, placa MCY6625, chassi 9C2K-
C08105r146854 ; proprietário MaUriCio dE MoUra, veículo 
GM/CHEVETTE sl 1.6, ano 1988, placa aGC0970, chassi 9BG-
TC11UjjC163610 ; proprietário allan dEniEl YaGi, veículo VW/
noVo VoYaGE 1.0 , ano 2014, placa MlY1454, chassi 9BW-
da45U2ET220706 , BanCo VolKsWaGEn sa ; proprietário 
sanTa paUlina sTrasBoUrG VEiCUlos lTda , veículo Ford/
FiEsTa sTrEET, ano 2003, placa Mdn9112, chassi 9BFBrZ-
FHa3B436061 , BV FinanCEira sa C F, comprador alEXandrE 
ViTTi; proprietário joElson alEXandrE, veículo VW/Gol FUn, 
ano 2001, placa MBE9354, chassi 9BWCa05X11p118816 ; pro-
prietário doUGlas FElisdorio rodriGUEs, veículo VW/FoX 
1.0 Gii , ano 2010, placa HTV6627, chassi 9BWaa05Z2B4045774 
, aYMorE CrEd, Fin E i; proprietário lUCiMar GoMEs dE 
CaMpos , veículo Honda/CG 150 TiTan Esd , ano 2006, placa 
MdQ0608, chassi 9C2KC08207r013780 , comprador MarCElo 
rosa; proprietário jHonn lEnnon dE soUZa lopEs, veícu-
lo GM/Corsa sUpEr, ano 1997, placa MBW7650, chassi 9BGs-
d68ZWVC672227 , oMni sa CrEd FinaC E; proprietário lEVY 
dos sanTos, veículo GM/Corsa Wind, ano 1998, placa HrM8919, 
chassi 9BGsC68ZXWC620219 , BV FinanCEira s a C ; proprie-
tário daniEli da silVa pEllEnZ, veículo FiaT/palio ElX FlEX 
, ano 2005, placa MGo8989, chassi 9Bd17140a62651468 , aY-
MorE CrEdiTo, Fina; proprietário lUis adriano BaTisTa, 
veículo VW/Gol 1000, ano 1993, placa aEE9a84, chassi 9BWZ-
ZZ30ZpT150313 ; proprietário anTonio Carlos da CosTa , 
veículo VW/Gol Gli 1.8, ano 1996, placa aFY7961, chassi 9BW-
ZZZ377TT030691 ; proprietário MarCos dE andradE CaGlia-
ri, veículo GM/asTra Gls, ano 1999, placa aHK1H00, chassi 
9BGTB08B0XB341110 , lUiZ F Biali dos san, comprador jo-

siMar da silVa; proprietário lEandro soUZa da silVa, veí-
culo i/pEUGEoT 206 solEil, ano 2000, placa ajj8j52, chassi 
8ad2CnFZ9Y5368199 , comprador ClaUdinEi CarriEl dZiUBa-
Ti; proprietário aliCE BoEira HoroCosKi, veículo VW/Gol 
1.0, ano 2005, placa aMZ2814, chassi 9BWCa05X45T206319 ; 
proprietário josE CiCEro dos sanTos, veículo FiaT/palio 
El, ano 1996, placa aTn5009, chassi 9Bd178037T0003353 ; pro-
prietário iraCi alVEs passos, veículo GM/Corsa Gl, ano 1995, 
placa CaK5185, chassi 9BGsE08XssC659325 ; proprietário Val-
dEMir poZZEBon, veículo VW/KoMBi , ano 2002, placa aKE9720, 
chassi 9BWGB07X82p010769 , comprador sandro roBErTo 
MUrBaCH da silVa; proprietário alEXandrE silVa dE oli-
VEira, veículo VW/GolF , ano 2002, placa aKn2954, chassi 
9BWaa01j534028601 , jHonaTHas a G sUCUpi; proprietário 
WilTonn Carlos GonCalVEs, veículo FiaT/palio FirE , ano 
2003, placa ali5594, chassi 9Bd17103242371109 ; proprietário 
lUiZ Carlos soUZa BErTollo, veículo GM/CElTa 3 porTas, 
ano 2004, placa alT7130, chassi 9BGrd08X04G195036 , com-
prador jEFFErson Carlos da silVa ; proprietário jadir FEr-
nandEs soarEs, veículo VW/Gol Mi, ano 1997, placa aMM4446, 
chassi 9BWZZZ377Vp592049 , BV FinanCEira s a C ; proprie-
tário FErnando VElHo pEdroso, veículo rEnaUlT/MEGa-
nEGT dYn 20, ano 2007, placa apa2B04, chassi 93YKM2n368j888117 
, BanCo diGiMais s.a. ; proprietário ValdECi lUiZ GaspErin, 
veículo VW/Gol 1.0 GiV , ano 2011, placa aTo9i17, chassi 9BWa-
a05W6Bp078832 , comprador CHarlEnE sCHaEFEr; proprie-
tário MaiCon FlorEnCio GonCalVEs, veículo FiaT/Fiorino 
1.0, ano 1994, placa BVY4675, chassi 9Bd146000r8361622 , 
reserva de domínio FErnando VEFaGo BoaVEnTUra ; pro-
prietário ValdECir ViCEnTE , veículo VW/KoMBi piCK Up , ano 
1996, placa CdF0584, chassi 9BWZZZ261Tp001610 ; proprietário 
Eroni CrisTianE alVEs pETrElli proQUE, veículo GM/
Corsa Wind, ano 2000, placa daK8185, chassi 9BGsC19Z01C162786 
; proprietário jasMElindo jUsTino da silVa, veículo FiaT/
palio WEEK ElX FlEX, ano 2006, placa dTX2789, chassi 
9Bd17301a74174975 ; proprietário FaCiliTY TElECoM EirEli, 
veículo i/Ford FiEsTa sd 1.6lTia , ano 2015, placa FGi9B39, 
chassi 3Fadp4Yj0FM180268 , BCo BradEsCo FinanC ; pro-
prietário roGErio MorEira da rosa, veículo GM/Corsa Gls, 
ano 1997, placa GUT6772, chassi 9BGsj19pVVC791597 , com-
prador VilMar josE ViEira ; proprietário alinE rEGina dE 
soUZa lanniG, veículo iMp/Ford EsCorT GlX 16VH, ano 
1997, placa iGp6197, chassi 8aFZZZEHCVj047485 ; proprietário 
Maria HElEna nUnEs dE alMEida, veículo i/Ford ranGEr 
XlT 10X, ano 1998, placa jYZ2406, chassi 8aFdr10X7Wj065725 
, comprador jonaTHan Willian MorEira dE soUZa; proprie-
tário lUiZ aUGUsTo GaBardo jUnior, veículo GM/KadETT 
Gl, ano 1994, placa laC3094, chassi 9BGKT08KsrC305831 ; 
proprietário dEiVison EBlE , veículo VW/Gol Cl , ano 1989, 
placa lWs3089, chassi 9BWZZZ30ZKT056549 ; proprietário Clai-
Ton riCardo daMaZio da CosTa, veículo VW/Gol 1000, ano 
1993, placa lXa2039, chassi 9BWZZZ30ZpT125356 ; proprietário 
sadraQUE dE liMa lopEs, veículo FiaT/Uno MillE Ep, ano 
1996, placa lXn6794, chassi 9Bd146107T5737748 ; proprietário 
dirCEU anTonio piFFEr, veículo FiaT/prEMio Cs 1.5, ano 
1985, placa lYi3508, chassi 9Bd14600003063693 ; proprietário 
andErson pETErs, veículo GM/KadETT ipanEMa sl/E, ano 
1992, placa lYo9928, chassi 9BGKs15KpnC306989 ; proprietá-
rio FElipE alVEs MorCElli, veículo VW/Gol Cli, ano 1996, 
placa lYp6819, chassi 9BWZZZ377Tp540379 ; proprietário GEan 
dE andradE jUnior, veículo VW/Gol Cl , ano 1991, placa 
aCl3043, chassi 9BWZZZ30ZMT120775 , comprador WaGnEr 
ETUr; proprietário EdinETE da CosTa pinHEiro, veículo GM/
VECTra Gls, ano 1996, placa lYr1969, chassi 9BGjK19BV-
TB528409 ; proprietário andErson dos anjos sa EHrHardT 
, veículo VW/KoMBi , ano 1983, placa lYW3953, chassi 9BWZZ-
Z23Zdp012966 ; proprietário lEonir ZiMMErMann, veículo 
Ford/paMpa l , ano 1989, placa lZK7G51, chassi 9BFpXXl-
p3KBj80898 ; proprietário GilBErTo GonCalVEs rosa, veí-
culo Ford/CoUriEr , ano 1998, placa Maa1244, chassi 9BF-
GsZppaWB879411 ; proprietário TiaGo MaGalHaEs lara, 
veículo pEUGEoT/206 sW14 prEs FX, ano 2005, placa MaG0E73, 
chassi 9362EKFW96B027423 ; proprietário jairo naTHan da 
silVa GonCalVEs, veículo VW/paraTi 16V TUrBo, ano 2002, 
placa Mal1209, chassi 9BWda05XX2T156560 ; proprietário VEl-
nEr sainT CYr, veículo VW/Gol 16V, ano 1999, placa MaM9H23, 
chassi 9BWZZZ373YT009753 , aYMorE CrEdiTo, Fina; pro-
prietário dEiVid WilliaM dE andradE, veículo Ford/Ka, ano 
1998, placa MaQ5672, chassi 9BFZZZGdaWB619878 , BV Fi-
nanCEira sa C F; proprietário VanEssa CarValHo MaCHa-
do aUBin, veículo FiaT/palio Ed, ano 1997, placa MaY0507, 
chassi 9Bd178016V0326185 , BV FinanCEira sa C F; proprie-
tário larissa Carlin FErrEira, veículo rEnaUlT/Clio rl 
1.0, ano 2000, placa MBC9406, chassi 93YBB0Y05Yj163431 ; 
proprietário lEniCE pEnsa, veículo VW/Gol 1.0, ano 2003, pla-
ca MBZ3105, chassi 9BWCa05X33T203277 , oMni sa CrEd 
FinaC E, comprador 761 sEM propriETario CadasTrado 
EM sC; proprietário Edilson dos sanTos, veículo i/FiaT siE-
na EX, ano 2001, placa MCF0598, chassi 8ap17201426031797 
; proprietário raFaEl dE VarGas, veículo Ford/FiEsTa sTrE-
ET, ano 2002, placa MCr9439, chassi 9BFBrZFHa3B429434 , 
comprador MaUriCio roVaris ; proprietário GisElE rodriGUEs 
MarUri, veículo GM/CElTa 2p liFE , ano 2005, placa MCW5893, 

chassi 9BGrZ08X05G221101 , comprador GisElE rodriGUEs 
MarUri ; proprietário MaX KlEinsCHMidT nETo, veículo GM/
CElTa 3 porTas, ano 2003, placa MdC5528, chassi 9BGr-
d08X04G124761 , BV FinanCEira sa C F; proprietário daniEl 
dE assis, veículo Ford/Ka, ano 2002, placa Mdd5032, chassi 
9BFBlZGda3B804346 , iTaU UniBanCo s.a. ; proprietário Fa-
TiMa Maria nEVEs BriTo dE oliVEira, veículo rEnaUlT/
Clio pri 10 16Vs, ano 2003, placa MdF9259, chassi 93Yl-
B06254j445150 ; proprietário lUCiEnE rEBElo CrUZ , veículo 
VW/Gol Cl , ano 1993, placa MdW1060, chassi 9BWZZZ30ZpT176828 
; proprietário MarCos aUGUsTo silVEsTro, veículo i/pEU-
GEoT 307sd16 FXpr , ano 2006, placa MGG9741, chassi 8ad3d-
n6B47G050676 ; proprietário prisCila da ConCEiCao ViEira, 
veículo i/jaC j3 , ano 2011, placa MjU6238, chassi 
lj12EKr17C4376141 , CoopEraTiVa dE CrEdi; proprietário 
UBiraCi prado silVa, veículo CHEVrolET/MonTana ls , 
ano 2012, placa MKB3i44, chassi 9BGCa80X0dB117608 ; pro-
prietário andrEa loUrEnCo Cardoso, veículo rEnaUlT/
Clio rn 1.0 16V, ano 2001, placa MYC4465, chassi 
93YBB06151j237462 ; proprietário Yara jandira MaXiMiano 
dE aVila aCHUTTi, veículo CiTroEn/C3 GlX 14 FlEX, ano 
2010, placa nMn8770, chassi 935FCKFVYBB567312 ; proprietá-
rio sidnEi Edson dE soUZa, veículo rEnaUlT/sandEro 
aUTH 10 , ano 2017, placa pZp6634, chassi 93Y5srF84jj867695 
, BanCo pan s a , comprador 761 sEM propriETario Ca-
dasTrado EM sC; proprietário sEBasTiao Clarindo da 
CUnHa , veículo HYUndai/HB20 1.0M CoMFor , ano 2015, 
placa QHG6H25, chassi 9BHBG51CaFp454843

itapema - prefeitura*, sito à rUa 444, nº 1555 - - MorrETEs - 
iTapEMa/sC, telefone 4732671576/32688000/88335388.

; proprietário josE lUCas CECHET, veículo Honda/CG 125 
TodaY, ano 1989, placa lWV8029, chassi 9C2jC1801lr500422 
; proprietário VandErlEi alFlEn, veículo Honda/BiZ 125 Es , 
ano 2007, placa MEB8946, chassi 9C2ja04207r045786 , compra-
dor josE alCEU padilHa FilHo; proprietário GraZiEla dos 
sanTos, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2003, placa 
MdM8542, chassi 9C2jC30103r212492 ; proprietário jUarEs 
noGUEira da silVa, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2011, 
placa MjW8078, chassi 9C2jC4110Cr448735 ; proprietário paUlo 
HEnriQUE da silVa, veículo FiaT/Uno MillE sX, ano 1997, placa 
lYF2601, chassi 9Bd146028V5891322 , CoopEraTiVa dE CrEdi; 
proprietário josias paZ dUarTE, veículo GM/VECTra Gls, ano 
1998, placa MEU2130, chassi 9BGjK19HXWB511700 ; proprietário 
paUlo roGErio FaGUndEs, veículo Honda/CG 125, ano 1983, 
placa iBZ5410, chassi CG125Br1326059 ; proprietário josUE da 
silVEira BorBa, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2008, placa 
aQX8509, chassi 9C2jC30708r602912 ; proprietário jUnior dE 
oliVEira dos sanTos, veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 
1997, placa lYY0545, chassi 9C2jC250VVr183179 ; proprietário 
jEadHT GUETTEn CaMpos, veículo KasinsKi/sETa 125 , ano 
2007, placa MEd7924, chassi 93FsT12578M002536 , BanCo 
panaMEriCano s; proprietário daniEl jUlio pinHEiro nETo, 
veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1998, placa lYZ4409, chassi 
9C2jC250XWr066182 ; proprietário jUlian andrEs MarTinEZ 
HEnao, veículo YaMaHa/YBr125 FaCTor K1 , ano 2013, placa 
Mlj8105, chassi 9C6KE1950E0014262 ; proprietário loUriVal 
josE da silVa , veículo YaMaHa/FaCTor YBr125 E , ano 2011, 
placa irQ3919, chassi 9C6KE1510B0008637 ; proprietário sUMara 
nUnEs saraMEnTo, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2008, 
placa MFa9433, chassi 9C2jC30708r522774 ; proprietário lUiZ 
paUlo CoMaZZETTo, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 
2013, placa Mli8493, chassi 9C2jC4110dr417034 ; proprietário 
josE lEonilson MisaEl dos sanTos, veículo sUndoWn/
sTX MoTard 200 , ano 2007, placa ioH5B43, chassi 94j2X-
jEK78M004313 ; proprietário riCHard GoEs dos sanTos, 
veículo GM/Corsa Wind, ano 2001, placa ddU5a08, chassi 
9BGsC68Z01B175824 ; proprietário rodoCElo Transpor-
TEs E CoMErCio dE VEiCUlos lTda, veículo Honda/BiZ 100 
Es , ano 2014, placa MlT5713, chassi 9C2HC1420Er021845 ; 
proprietário joarEZ poFFo , veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 
1995, placa lWY1674, chassi 9C2jC2501srs21179 , comprador 
alEssandro CosTa MoraEs; proprietário EVErTon rad-
daTZ, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2008, placa MFE9795, 
chassi 9C2jC30708r686065 ; proprietário Eroni sEBasTiao 
dE soUZa, veículo GM/VECTra Cd, ano 1998, placa jZT8668, 
chassi 9BGjl19FWWB554732 ; proprietário lEandro assis 
araGao, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2003, placa 
MCY2801, chassi 9C2jC30103r177823 ; proprietário CHErli 
Maiara da silVa riBEiro, veículo iMp/VW GolF Gl, ano 1995, 
placa idC8640, chassi WVWCG81H7sW430622 , comprador ra-
FaEl alFaro sErEna

luis alves - point Car auto socorro ME*, sito à rod Br 470, 
nº 4015 - KM 05 - MaCHados - naVEGanTEs/sC, telefone 
473342-4009.

; proprietário nEri TEQUio, veículo FiaT/palio FirE EConoMY 
, ano 2013, placa MlX1484, chassi 9Bd17106lE5888160 , BanCo 
pan s a ; proprietário MarlEnE CaTaFEsTa, veículo FiaT/Uno 
1.5 r, ano 1989, placa adY9926, chassi 9Bd146000K3501731 ; 
proprietário siMao pErEira GoMEs, veículo YaMaHa/YBr 125K , 

13.01.2023 (SEXTA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.939 PÁGINA 15

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.



ano 2006, placa anV1891, chassi 9C6KE092060023389 ; proprietário 
rodriGo rondinEli dE oliVEira, veículo Honda/CG 125 
TiTan, ano 1998, placa lZM4d92, chassi 9C2jC250WWr134188 ; 
proprietário HElsion HErCilio CosTa, veículo Honda/C100 BiZ, 
ano 2004, placa MCp1036, chassi 9C2Ha07004r029981 , BanCo 
CrEdiBEl sa , comprador 761 sEM propriETario CadasTrado 
EM sC; proprietário ClariCE MorEira, veículo YaMaHa/YBr 
125K , ano 2007, placa MdT1564, chassi 9C6KE092070118286 
, comprador jUliano FosilE ; proprietário joraCi arTiGas, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2007, placa MdZ6043, 
chassi 9C2KC08107r185776 ; proprietário MarCos anTonio 
HilKo , veículo KasinsKi/sETa 150 , ano 2009, placa MGT8224, 
chassi 93FsT15099M001812 ; proprietário GilBErTo Cardoso, 
veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2011, placa Mia1C21, chassi 
9C2jC4110Br324507 ; proprietário Edison oliVEira silVa jU-
nior, veículo Honda/CG 150 sporT, ano 2007, placa MGB3478, 
chassi 9C2KC08608r006734

navegantes - jurandir ranguetti - Eireli *, sito à rodoVia Br-470, 
nº 4015 - KM 3,0 - MaCHados - naVEGanTEs/sC, telefone 
4733193161/92688521/92461902.

; proprietário dirlEi josE BaMBinETTi, veículo Honda/CG 125 
TiTan Ks, ano 2002, placa MCj7898, chassi 9C2jC30103r048043 
; proprietário Maria CUnHaCo paCHECo, veículo sHinEraY/50Q 
, ano 2017, placa QjB5723, chassi 99HpH1050js000118 , reserva 
de domínio ColoMBo MoTos sa ; proprietário roGErio alE-
XandrE dos passos, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 
2011, placa MiB7913, chassi 9C2jC4110Br712212 ; proprietário 
TiaGo dE oliVEira FUrTUnaTo, veículo Honda/CG 150 Fan 
Esi , ano 2011, placa Mis9242, chassi 9C2KC1670Br506393 , 
comprador TiaGo loUrEnCo da CUnHa; proprietário HEalTH 
CarE liToral lTda - ME, veículo Honda/BiZ 125 Mais , ano 
2007, placa MEM1657, chassi 9C2ja04307r013829 ; proprietário 
CrisTiano alVEs riBEiro, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 
2008, placa MEp2B36, chassi 9C2jC30708r210737 ; proprietário 
saMUEl rodriGUEs MorEira, veículo Honda/CG 160 Fan , 
ano 2019, placa Qjp4235, chassi 9C2KC2200Kr090346 , BanCo 
BradEsCo Finan; proprietário ViTor GaBriEl dos sanTos, 
veículo Honda/CG 160 sTarT , ano 2019, placa QjY8i85, chassi 
9C2KC2500Kr062374 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário 
Clarissa dUarTE saGas, veículo Honda/CG 160 sTarT , 
ano 2019, placa QTl3994, chassi 9C2KC2500Kr055653 , Ban-
Co pan s a ; proprietário EldEr pasini TonETTo , veículo 
Honda/CG 160 Fan , ano 2021, placa rHG7d49, chassi 9C2K-
C2200Mr212899 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário josE 
roFEU do nasCiMEnTo, veículo Honda/CG 160 sTarT , ano 
2020, placa rlC5B27, chassi 9C2KC2500Mr001212 , aYMorE 
CrEdiTo, Fina; proprietário anTonio FEliX da silVa , veículo 
Honda/nXr150 Bros Esd, ano 2003, placa MdU0082, chassi 
9C2Kd02303r003352 ; proprietário ailTon FErrEira silVa, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Es , ano 2006, placa MdZ1707, 
chassi 9C2KC08507r012424 ; proprietário dElCio alVEs da 
silVa, veículo Honda/BiZ 125 Ks , ano 2007, placa MdK8215, 
chassi 9C2ja04107r042961 ; proprietário riCHarllEs dos 
sanTos Bola, veículo Honda/CBX 250 TWisTEr, ano 2004, 
placa MdQ6E18, chassi 9C2MC35005r002270 ; proprietário lE-
dEniCE anGEliCa VarGas nUnEs, veículo Honda/CG 125 
TiTan Es, ano 2000, placa MaW6375, chassi 9C2jC3020Yr048883 
, comprador adriano BErnardo dE soUZa; proprietário doU-
Glas alMEida, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 2001, 
placa MCF1068, chassi 9C2jC30102r006091 ; proprietário a l 
da silVa sanTos ME, veículo i/pEUGEoT 308 allUrE , ano 
2012, placa KYF8425, chassi 8ad4CnFnVdG025085 ; proprie-
tário joCElia Maria Cardoso, veículo Honda/C100 BiZ Es, 
ano 2000, placa MaU4615, chassi 9C2Ha0710Yr246250 ; pro-
prietário MEssias da silVEira, veículo Honda/CG 125 TiTan 
Ks, ano 2003, placa MCK3687, chassi 9C2jC30103r295618 
; proprietário MaiCon lara, veículo VW/Gol Cli, ano 1995, 
placa lXd1248, chassi 9BWZZZ377sT113151 ; proprietário ana 
Mara da silVa, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2007, placa 
MdV8173, chassi 9C2ja04207r073306 ; proprietário adrianE 
TErEsinHa ForTEs, veículo FiaT/palio EdX, ano 1997, placa 
iGa8251, chassi 9Bd178226V0202066 , comprador aUGUsTa da 
silVa da ConCEiCao; proprietário aGosTinHo GonCalVEs 
dos sanTos, veículo iMp/asia ToWnEr CoaCH, ano 1994, 
placa dil1002, chassi Kn2anM8d1rK015829 , comprador ElainE 
CrisTina riBEiro da silVa; proprietário adailTon MaFra, 
veículo FiaT/Uno MillE FirE, ano 2005, placa MEo6971, chassi 
9Bd15822554663489 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário THa-
lEs soUsa da silVa, veículo Honda/nXr125 Bros Es , ano 
2005, placa MdY4358, chassi 9C2jd20205r038735 ; proprietário 
Valdir FranCisCo sCHidiosKi , veículo FiaT/palio EX, ano 
1999, placa ijF5178, chassi 9Bd178296Y2061366 ; proprietário 
daniEllE MildEnBErGEr, veículo Honda/CG150 Fan Esdi 
, ano 2012, placa MKn4701, chassi 9C2KC1680dr405248 , Co-
opEraTiVa dE CrEdi; proprietário VilMar FErrEira roQUE, 
veículo sUndoWn/MaX 125 sE , ano 2007, placa inW1159, chassi 
94j2XdCC77M015915 ; proprietário CarMinHa CarMEn Flo-
rEs, veículo FiaT/palio Ed, ano 1996, placa CHB3170, chassi 
9Bd178016T0115892 ; proprietário sara dos sanTos ViEira 
do prado, veículo GM/Corsa Wind, ano 1995, placa lZd6100, 
chassi 9BGsC08WTsC632072 , reserva de domínio sUZana 

alVEs da silVa ; proprietário jEFFErson lEiTE andradE, 
veículo VW/Gol 16V poWEr, ano 2002, placa GZi4772, chassi 
9BWCa05X23T016273 , comprador paUla sanTos da silVa; 
proprietário lirio anTonio MaZiEro MorTari, veículo VW/pa-
raTi Gl, ano 1990, placa iCB0605, chassi 9BWZZZ30Zlp218143 
, comprador MarTa rEGina lEandro Baldo; proprietário lEo-
nardo BasTos dos sanTos, veículo GM/Corsa Wind, ano 
1997, placa iGB1274, chassi 9BGsC08ZVVC694458 , comprador 
doUGlas VandErlEi VaZ prass; proprietário lUCiano dE 
soUsa FErrEira, veículo GM/VECTra Gls, ano 1998, placa 
jFj8425, chassi 9BGjK19HWWB563486 , comprador salVador 
silVa; proprietário EVa dE jEsUs raMos, veículo GM/CElTa, 
ano 2001, placa dCW8334, chassi 9BGrd08Z02G109620 , reserva 
de domínio MarCos sToinsKi ; proprietário raFaEl andEr-
son dos sanTos, veículo VW/Gol plUs 16V, ano 2001, placa 
dEj0478, chassi 9BWCa05X41T098438 ; proprietário diEGo WEslEY 
BarBara, veículo GM/Corsa Wind, ano 1999, placa Csr9H86, 
chassi 9BGsC19Z0YC121095 ; proprietário josE airTon dos 
sanTos, veículo GM/Corsa HaTCH MaXX , ano 2012, placa 
aVM3742, chassi 9BGXH68X0CC225352 , aYMorE CrEdiTo, 
Fina, comprador ClaUdinEi inaCio ; proprietário sUEli EBEl, 
veículo i/GM ClassiC liFE, ano 2007, placa MFp1908, chassi 
8aGsa19908r153315 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário 
andrEia lariano, veículo Ford/FiEsTa FlEX , ano 2011, placa 
MjF5222, chassi 9BFZF55a0B8192308 , BV FinanCEira sa C 
F; proprietário GislainE BorGEs dos sanTos, veículo GM/
Corsa sUpEr, ano 1997, placa KMG9762, chassi 9BGsd08ZV-
VC775942 ; proprietário VanEssa roos, veículo GM/CElTa 4p 
liFE , ano 2004, placa lCj8G00, chassi 9BGrZ48X05G144260 
; proprietário dEiVidiZ WasConsElo HEnTGEs GoMEs, ve-
ículo Ford/FiEsTa sTrEET, ano 2003, placa MCn0406, chassi 
9BFBrZFda3B434284 , reserva de domínio sUEli GonZaGa ; 
proprietário lUis Carlos dE sa , veículo FiaT/Uno MillE EX, ano 
1999, placa KpC9041, chassi 9Bd158018Y4084094 ; proprietário 
silVEsTrE josE HEErdT, veículo Ford/FiEsTa, ano 1997, 
placa lZT2071, chassi 9BFZZZFHaVB177626 ; proprietário jair 
pEdroZo dE MoraEs, veículo FiaT/idEa ElX FlEX, ano 2006, 
placa Mda7484, chassi 9Bd13561372026196 , aYMorE CrEdiTo, 
Fina; proprietário VErGilio Gois dE oliVEira, veículo GM/
Corsa Wind, ano 1997, placa CjT9814, chassi 9BGsC08ZW-
VC617157 ; proprietário andErson MinEs, veículo VW/Gol 
Cli 1.8, ano 1995, placa lXM1939, chassi 9BWZZZ377sT140202

nova Trento - Klein Comercio e serviçosltda *, sito à sC 410 sC 410 
KM 19, nº 0 - CondoMinio indUsTria - CondoMinio indUsTrial 
- sao joao BaTisTa/sC, telefone 4832654020/99113514/84334091.

; proprietário lUCas aUGUsTo do VallE ToBias, veículo 
FiaT/palio WEEKEnd sTilE, ano 1997, placa Cil9j48, chassi 
9Bd178858V0261461 , oMni BanCo sa , comprador ValdEri 
lEMos FErrEira ; proprietário Elissandi GoMEs FErrEi-
ra, veículo Honda/C100 BiZ, ano 2005, placa MEY7252, chassi 
9C2Ha07005r017542 ; proprietário CHarlEs paCHECo, veículo 
VW/Gol plUs, ano 1986, placa lZC2196, chassi 9BWZZZ30Z-
GT097086; proprietário CElEZio MarCHi, veículo Honda/CG 125 
TiTan, ano 1998, placa Man6308, chassi 9C2jC250WWr240776 
, reserva de domínio aGEnTE FinanCEiro nÃo idEnTiFiCado; 
proprietário THais diandra FraGoZo dos sanTos, veículo VW/
Gol 1.0, ano 2005, placa MdT7478, chassi 9BWCa05W46T016738 
, aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário Carlos aUGUsTo Gon-
CalVEs, veículo VW/Gol 1.0, ano 2006, placa dQW8F81, chassi 
9BWCa05W36T103210 , BanCo diGiMais s.a. , comprador rUan 
sarTorTi ; proprietário inaCio pETErMann, veículo VW/Gol 
1.0, ano 2005, placa MEG3851, chassi 9BWCa05X65T093098 , 
aYMorE CrEdiTo, Fina, comprador 761 sEM propriETario 
CadasTrado EM sC; proprietário djonaTan FElipE roZa 
BrEssan, veículo VW/Gol Cli, ano 1995, placa lXs4399, 
chassi 9BWZZZ377sT160498 ; proprietário MarCos risToW, 
veículo VW/Gol Gl , ano 1989, placa lXM7B53, chassi 9BWZ-
ZZ30ZKT035732 , comprador roBson rEUs BiTTEnCoUrT ; 
proprietário CrisTal Gran - CoMErCio dE MarMorEs E Gr, 
veículo FiaT/Uno MillE FirE FlEX , ano 2006, placa aoi6236, 
chassi 9Bd15802774914249 , BV FinanCEira sa C F; proprie-
tário MiGUEl odair da CosTa, veículo sUndoWn/WEB 100 
EVo, ano 2006, placa Mdj5775, chassi 94j1XpBF66M003420 
; proprietário Willian riCardo GErMano, veículo VW/Gol 
Cl 1.8, ano 1994, placa lZV5511, chassi 9BWZZZ30ZrT007776

penha - Francisco ranghetti junior E.p.p *, sito à rod Br 470 
KM 05, nº 4015 - - CEnTro - naVEGanTEs/sC, telefone 
4733424009/33426290.

; proprietário ViVianE Miranda lEiTE, veículo Honda/CG 125i 
Fan , ano 2018, placa Qjp2270, chassi 9C2jC6900jr330865 , 
aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário orlando dE oliVEira 
jUnior, veículo Honda/C100 BiZ Es, ano 2004, placa MdW4701, 
chassi 9C2Ha07104r026884 ; proprietário iCaro GaBriEl dE 
soUZa, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2007, placa MEZ0878, 
chassi 9C2jC30708r052946 ; proprietário GioVani pEdro Vi-
CEnTE, veículo Honda/nXr150 Bros Esd, ano 2006, placa 
MGa1d12, chassi 9C2Kd03106r007940 ; proprietário TiaGo dU-
Tra dE liMa, veículo sUndoWn/WEB 100 EVo, ano 2006, placa 
MHM5140, chassi 94j1XpBK67M007421 ; proprietário ClaYTon 

EdElBErTo dos sanTos, veículo YaMaHa/FaZEr Ys250 , ano 
2007, placa MHo5092, chassi 9C6KG017070042190 , comprador 
WilliaM BaTisTa dE oliVEira ; proprietário FranCini daYanE 
sCHroEdEr, veículo Honda/C100 BiZ, ano 2005, placa MHV1060, 
chassi 9C2Ha07005r046942 ; proprietário ClEBEr alEXandrE, 
veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2012, placa MjW6211, 
chassi 9C2jC4110Cr484879 ; proprietário BrUno roBErTo 
porTEs, veículo Honda/CG 150 Fan Esi , ano 2013, placa 
MKY6412, chassi 9C2KC1670dr470424 ; proprietário siGMar 
adriano CasTilHos, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 
2010, placa MGU7827, chassi 9C2jC4110ar649571 ; proprietário 
adir BUEno CaMarGo, veículo Honda/C100 BiZ, ano 2002, 
placa MCi4072, chassi 9C2Ha07002r019533 ; proprietário lETiCia 
naTaCHa CaMpos dos sanTos, veículo Honda/C100 BiZ 
Es, ano 2000, placa MBG3482, chassi 9C2Ha0710Yr231013 ; 
proprietário FElipE soUZa pErEira, veículo Honda/CG 150 
TiTan Ks , ano 2006, placa MBo3054, chassi 9C2KC08106r941644 
, comprador anGEla Maria HoME pinTo ; proprietário pEdro 
GoMEs da MoTa FilHo, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2006, 
placa Mdd7415, chassi 9C2ja04206r868051 ; proprietário da-
niEl Farias da silVa, veículo Honda/BiZ 125 Mais , ano 
2006, placa MdE7103, chassi 9C2ja04306r802612 ; proprie-
tário asTErlEi dE soUZa, veículo iMp/GM Corsa Gl, ano 
1998, placa apF2828, chassi 8aGsE19nXWr611495 ; proprietá-
rio KaTianE aparECida dos passos, veículo VW/Gol plUs 
16V, ano 2000, placa jZB4542, chassi 9BWCa05X11p037881 , 
CiFra sa CrEdiTo Fin; proprietário lUCas dE oliVEira, ve-
ículo GM/CElTa 3 porTas, ano 2003, placa Mdi2599, chassi 
9BGrd08X04G134936 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário 
Maria rosiris MansoTo, veículo YaMaHa/YBr 125Ed , ano 
2003, placa Mdl9621, chassi 9C6KE042030010517 ; proprietá-
rio ValEsio soarEs , veículo Honda/CG 125 CarGo , ano 
1988, placa lYC5422, chassi 9C2ja0101jr101078 ; proprietário 
ClaUdEMir BaCHEr, veículo YaMaHa/YBr 125E , ano 2007, 
placa dTH5374, chassi 9C6KE091070037352 ; proprietário an-
GEla Mariana araUjo da silVa, veículo YaMaHa/CrYpTon 
T105E, ano 1999, placa ijd9336, chassi 9C6KE0020X0017741 ; 
proprietário MaUro josE silVa, veículo FiaT/sTilo FlEX , ano 
2007, placa adF6555, chassi 9Bd19240r73058236 , aYMorE 
CrEd Fin inV ; proprietário WalMiro lUiZ CUBas, veículo GM/
Corsa Wind, ano 1996, placa aGH5581, chassi 9BGsC08ZT-
TC777868 ; proprietário ElisEU padilHa, veículo FiaT/palio 
EX, ano 1998, placa aHl4600, chassi 9Bd178296W0791677 ; 
proprietário daVid FrEirE CarValHo, veículo FiaT/palio 1.0, 
ano 1999, placa aiW6971, chassi 9Bd178076Y0926107 ; proprie-
tário joao ViCTor FErrEira, veículo VW/Gol 1.0, ano 1999, 
placa aiZ2780, chassi 9BWZZZ373YT102093 ; proprietário adElir 
adElino Goldoni, veículo Honda/C100 BiZ Es, ano 2003, placa 
MdH6762, chassi 9C2Ha07103r039669 ; proprietário EdErson 
KaUFMann, veículo Honda/CG 125 TiTan Es, ano 2003, pla-
ca MGB2490, chassi 9C2jC30204r018454 , reserva de domínio 
CHrisTiani Monsini BEnTo KloCK ; proprietário FErnando 
anTonio ViTor FErnandEs FilHo, veículo Ford/FiEsTa, ano 
2002, placa CYV3455, chassi 9BFZF10B938066877 ; proprietário 
aMaUri GarCia linHarEs, veículo GM/Corsa sUpEr, ano 
1999, placa CZM3622, chassi 9BGsd6840YC103052 ; proprietário 
lUCia paCHEsKi, veículo FiaT/Uno MillE EConoMY , ano 2012, 
placa aVn8593, chassi 9Bd15802aC6692389 , BanCo diGiMais 
s.a. ; proprietário paola araUjo FErnandEs, veículo VW/Gol 
Gl , ano 1987, placa BGs9165, chassi 9BWZZZ30ZHT027851 ; 
proprietário daVid HUMEnHUK, veículo FiaT/Uno ElECTro-
niC, ano 1994, placa BZd7829, chassi 9Bd146000r5290694 , 
comprador GilMar dos sanTos MaCHado; proprietário ari 
TrEVisan, veículo FiaT/Uno ElECTroniC, ano 1995, placa 
CaT6691, chassi 9Bd146000s5534824 ; proprietário jUliano 
dos sanTos, veículo Ford/Ka, ano 1998, placa CMB6350, 
chassi 9BFZZZGdaWB598330 ; proprietário Maria dE FaTiMa 
dE oliVEira sErEn, veículo Ford/CoUriEr , ano 1998, placa 
CMo1d69, chassi 9BFGsZppaWB884368 ; proprietário rUan 
sTanlEY dE oliVEira, veículo VW/Gol 1.0, ano 2006, placa 
anU2310, chassi 9BWCa05W36T156604 , comprador MaYCKon 
jonaTHan dElFino ; proprietário FaBio CordEiro sanTana, 
veículo FiaT/palio WEEKEnd, ano 1998, placa GrV4339, chas-
si 9Bd178837W0629640 ; proprietário roGErio dos sanTos 
CorrEia, veículo rEnaUlT/sCEniC aUT 1616V , ano 2004, 
placa ilZ9799, chassi 93Yja00254j530051 ; proprietário FElipE 
pErEira dE oliVEira, veículo FiaT/Uno MillE sX, ano 1996, 
placa jEn8417, chassi 9Bd146047T5824544 ; proprietário Car-
los CEsar silVa soUZa, veículo FiaT/Uno ElECTroniC, ano 
1994, placa lXd2950, chassi 9Bd146000r5367134 ; proprietário 
ViniCiUs BEZErra dE soUZa, veículo Ford/FiEsTa ClX 16V, 
ano 1996, placa jni1918, chassi 9BFZZZFdaTB007711 ; proprie-
tário Eloi alBani, veículo GM/Corsa ClassiC, ano 2004, placa 
MEo6182, chassi 9BGsB19X04B187817 , oMni sa CrEd FinaC 
E, comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM sC; 
proprietário josETE dos sanTos roCinsKi , veículo iMp/VW 
Gol Mi, ano 1998, placa lZU5694, chassi 8aWZZZ377Wa108248 
; proprietário dEBora rUssi, veículo GM/VECTra Gls, ano 
2000, placa MaX8363, chassi 9BGjK19H0YB179869 ; proprietário 
lEandro loBos lira, veículo i/pEUGEoT 206 solEil, ano 
1999, placa MBi9162, chassi 8ad2anFZ9Y5359226 , BanCo 
BradEsCo Finan; proprietário paUlo HEnriQUE MoraTElli, 
veículo VW/Gol 1.0 plUs , ano 2001, placa MBo8706, chassi 
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9BWCa05X61T179375 ; proprietário EZEQUias padilHa, veí-
culo GM/Corsa MilEniUM, ano 2001, placa MCB5209, chassi 
9BGsC19Z02C120309 ; proprietário josE alBErTo da silVa 
, veículo GM/Corsa sEdan, ano 2002, placa MCE8957, chassi 
9BGXF19X03C109466 ; proprietário ValnEi GonCalVEs Flor, 
veículo VW/VoYaGE ls , ano 1983, placa lXo3213, chassi 9BWZ-
ZZ30Zdp077651 ; proprietário jaQUElinE rEGinE dall oGlio, 
veículo GM/Corsa sUpEr, ano 1996, placa lYB4858, chassi 
9BGsd08ZTTC796385 ; proprietário MarCos HEnriQUE dE 
liMa, veículo VW/Gol plUs Mi, ano 1997, placa lYp4654, chas-
si 9BWZZZ377VT105403 ; proprietário aMaUri Good, veícu-
lo FiaT/ElBa WEEKEnd iE, ano 1994, placa lYV4609, chassi 
9Bd146000r5321520 ; proprietário rosa da CosTa oliVEira, 
veículo rEnaUlT/Clio rl 1.0, ano 2002, placa MCp8882, chassi 
93YBB0Y052j328992 , BanCo Finasa sa ; proprietário lor-
Mirio inaCio dos sanTos, veículo GM/VECTra Gls, ano 
1998, placa lCp8146, chassi 9BGjK19HXWB518128 ; proprietário 
oCElia MaTTEi MiGUEl, veículo VW/Gol 1.0 GiV , ano 2009, 
placa MjG0450, chassi 9BWaa05W2ap035538

porto Belo - safe Car Guincho e ass ltda*, sito à rUa joao Ca-
Milo, nº 250 - - jardiM doUrado - porTo BElo/sC, telefone 
4733662015/30456430/ 96700708.

; proprietário sanTo arlETE FaGUndEs CarValHo, veículo VW/
loGUs Cli, ano 1995, placa iEH8183, chassi 9BWZZZ55ZsB778487 
, comprador EZEQUias BaTisTa; proprietário doriVal Gon-
CalVEs dos sanTos, veículo GM/CElTa 5p EnErGY, ano 
2003, placa MGB2040, chassi 9BGrd48j04G115137 , aYMorE 
CrEdiTo, Fina; proprietário odair CarnETTi CorrEia, veículo 
Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa MEl4771, chassi 
9C2KC08105r066390 , comprador Elio MarCio dE paUla; 
proprietário ClaUdioMiro paUlino da CosTa, veículo GM/
KadETT sl/E EFi, ano 1991, placa BGs7972, chassi 9BGKs08G-
nMC312117 ; proprietário EdCarlos silVa, veículo FiaT/palio 
EX, ano 1998, placa Mdr0280, chassi 9Bd178296W0789241 , 
comprador alBanio dos sanTos lEiTE; proprietário riTa rodri-
GUEs dE Barros , veículo VW/Gol spECial, ano 1998, placa 
Mdp7070, chassi 9BWZZZ377Xp018313 , comprador FranCisCo 
da silVa rEBElo ; proprietário paUlo lino dos sanTos, 
veículo Honda/CBX 250 TWisTEr, ano 2003, placa MCB5003, 
chassi 9C2MC35003r129193 ; proprietário lindoVal andradE 
dE jEsUs, veículo VW/Gol Cli, ano 1996, placa aFZ9750, chassi 
9BWZZZ377TT054361 ; proprietário joao EdErson rodri-
GUEs dos sanTos , veículo VW/Gol Cl 1.6 Mi, ano 1996, placa 
MaQ0H10, chassi 9BWZZZ377Tp572835 ; proprietário adriano 
lEiTE, veículo rEnaUlT/Clio aUT 10 16VH , ano 2003, placa 
MBY8594, chassi 93YCB06054j431914 , comprador FErnando 
josE paUlUssi CaMaCHo ; proprietário adrianE dE liMa 
MarTins, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2006, placa 
aoF2264, chassi 9C2KC08107r050363 ; proprietário ValdirEnE 
andrE dos sanTos, veículo GM/CElTa 4p liFE , ano 2005, placa 
Mdr8387, chassi 9BGrZ48906G132487 ; proprietário FranCisCo 
roBErTo jaCinTo, veículo VW/KoMBi , ano 1988, placa idU6645, 
chassi 9BWZZZ21Zjp021550 ; proprietário WEslEY Candido 
dos sanTos, veículo i/pEUGEoT 307 16 prEsEnC, ano 2005, 
placa Mda0176, chassi 8ad3Cn6a85G315028 , BanCo pan s 
a , comprador 761 sEM propriETario CadasTrado EM sC; 
proprietário WEBEr FErnandEs sanTiaGo, veículo Honda/
CG 125, ano 1984, placa lWY7919, chassi CG125Br1397194 ; 
proprietário Maria aparECida CorrEia , veículo GM/VECTra 
Gls, ano 1997, placa lZi0708, chassi 9BGjK19BWVB514818 ; 
proprietário BrUno lEonardo TEodor dE CasTro, veículo 
i/CiTroEn C5 V6 EXCl BVa, ano 2005, placa HZY4044, chassi 
VF7rCXFUU5l505484 , comprador lonGino dias BaTisTa; 
proprietário alEX ConCEiCao dos sanTos, veículo GM/Corsa 
Wind, ano 1997, placa CGX1905, chassi 9BGsC08ZVVC674107 
; proprietário ClEVErson josE rodriGUEs CordEiro, ve-
ículo FiaT/palio FirE FlEX , ano 2008, placa MEZ0356, chassi 
9Bd17106G95318773 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário alEK-
sandEr paUlo andradE FErnandEs, veículo Honda/CG150 
Fan Esdi , ano 2011, placa MKC9259, chassi 9C2KC1680Cr423737 
; proprietário FaBiano aGUiar, veículo Honda/CG 125 TiTan 
Ks, ano 2003, placa MBU7185, chassi 9C2jC30103r261730 ; 
proprietário FlaVio Boldori, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 
2007, placa MdV3873, chassi 9C2ja04207r072693 ; proprietário 
ansElMo anTonio CarValHo, veículo VW/Gol 1.0, ano 2000, 
placa MBH4186, chassi 9BWCa05Y51p006125 ; proprietário Mar-
CElo BaZZan riBEiro, veículo FiaT/Uno MillE Ep, ano 1995, 
placa lXV2729, chassi 9Bd146097s5598828 ; proprietário josE 
UBraUs , veículo FiaT/Uno MillE sX, ano 1997, placa lYo4682, 
chassi 9Bd146048V5889333 ; proprietário lETiCia CHEMEllo dE 
liMa, veículo FiaT/Fiorino iE, ano 1997, placa lYQ5875, chassi 
9Bd255044V8553237 , comprador rodriGo FElipE sa da silVa ; 
proprietário joiCE pEdro, veículo i/rEnaUlT KanGoo EXprl10, 
ano 2002, placa MFQ8260, chassi 8a1FC06153l368738 ; proprietário 
MaYCKon jair Candido, veículo GM/Corsa sUpEr, ano 1998, 
placa iiM2F42, chassi 9BGsd68ZXWC661918 ; proprietário lUiZ 
anTonio sanTana, veículo VW/sanTana 2.0, ano 2001, placa 
dCB0766, chassi 9BWaE03X11p012509 ; proprietário MarCia 
MilEnE dE MaTos jUlio, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks 
, ano 2004, placa MCK0313, chassi 9C2KC08104r053619 ; pro-
prietário andErson pErEira, veículo FiaT/Uno MillE sX, ano 

1997, placa aHd4685, chassi 9Bd146048V5934017 ; proprietário 
sErGio MUrilo silVa dE soUZa, veículo VW/Gol 1000, ano 
1994, placa lYl4711, chassi 9BWZZZ30ZrT002330 ; proprietário 
VanEssa lais jUsTUs dioGo, veículo VW/Gol 1.0, ano 2003, 
placa MGj6800, chassi 9BWCa05X64p048668 ; proprietário jHo-
naTan dE liMa, veículo GM/Corsa sUpEr, ano 1996, placa 
aai1997, chassi 9BGsd68ZVTC639972 ; proprietário alCinEia 
MEndEs da silVa, veículo i/pEUGEoT 206 solEil, ano 2000, 
placa jpC7249, chassi VF32CnFZ9YW012129 ; proprietário rUTE 
anE dE soUZa, veículo Honda/C100 BiZ Mais, ano 2002, placa 
MCE3356, chassi 9C2Ha07202r003710

são joão Batista - Klein Comércio e serv. ltda ME*, sito à sC 410 
sC 410 KM 19, nº 0 - CondoMinio indUsTria - CondoMinio 
indUsTrial - sao joao BaTisTa/sC, telefone 4832654020 
//99113514.

; proprietário Carlos sEiXas dE soUZa, veículo Honda/CG 150 
TiTan Esd , ano 2005, placa dnG4504, chassi 9C2KC08205r810016 
, comprador josinEidY EdUardo MarQUEs; proprietário odair 
WEBEr, veículo FiaT/Fiorino iE, ano 1999, placa Man5193, 
chassi 9Bd255044X8644552 ; proprietário EdUardo pErEira 
dE MElo , veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa 
MEW9492, chassi 9C2KC08105r076063 , BanCo aBn aMro rEal 
; proprietário GUido ToMais CoElHo , veículo VW/Gol 1000, ano 
1995, placa lXn2799, chassi 9BWZZZ30Zsp103437 ; proprietário 
anTonio aparECido BolanHo , veículo Honda/CG 125 TiTan 
Ks, ano 2002, placa MCn7742, chassi 9C2jC30102r173536 , 
BanCo a j rEnnEr sa ; proprietário rosanGEla lUZia Bor-
GEs MEdEiros , veículo iMp/pEUGEoT 106 solEil, ano 1997, 
placa MGa2020, chassi VF31aCdZWVM002620 , BanCo Fina-
sa s/a ; proprietário joao sinFronio lUiZ, veículo VW/Gol 
aTlanTa, ano 1996, placa lXU1137, chassi 9BWZZZ377TT109003 
; proprietário MarCo anTonio FEliX dE araUjo, veículo i/
Ford FoCUs 1.8l Ha, ano 2002, placa MBZ3B37, chassi 8aFa-
ZZFHa2j269861 ; proprietário sidinEi anTonio dE soUZa , 
veículo sUndoWn/WEB 100 , ano 2008, placa MFl1324, chassi 
94j1XFBC88M068434 , comprador GUTHiErEs MaTos dos 
sanTos; proprietário MiriaM Karla dE oliVEira da silVa, 
veículo Ford/FiEsTa Gl Class, ano 2000, placa MaY6392, 
chassi 9BFBdZFHaYB307527 ; proprietário Carlos raFaEl 
ForMEnTo, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2012, placa 
MKC5651, chassi 9C2jC4110Cr501884 ; proprietário HEliTon 
joao pirEs dE liMa, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, ano 
2000, placa MaX4d72, chassi 9C2jC3010Yr037940 ; proprietário 
Maria soCorro dE soUZa, veículo Honda/CG 125 Fan Es , 
ano 2009, placa ard6327, chassi 9C2jC41209r027832 ; proprie-
tário GisElE CaMarGo BEllo, veículo Honda/CG 150 TiTan 
Esd , ano 2006, placa MjZ6F10, chassi 9C2KC08207r026308 ; 
proprietário andrEia pErEira, veículo Honda/CG 125 TiTan, 
ano 1997, placa lZF8198, chassi 9C2jC250VVr215840 ; pro-
prietário jUlio CEsar ViCEnTini, veículo FiaT/Uno ViVaCE 
1.0 , ano 2014, placa MCU6H17, chassi 9Bd195102E0607564 , 
BanCo pan s a ; proprietário WEMErson BarBoZa CosTa, 
veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa Mii9520, chassi 
9C2KC08105r054750 ; proprietário EdUardo MEssias riBEiro, 
veículo Honda/CG 160 Fan , ano 2019, placa raC2134, chassi 
9C2KC2200lr022015 , BanCo BradEsCo Finan; proprietá-
rio josE Carlos CaMpos, veículo Honda/C100 BiZ Es, ano 
2003, placa MBW3673, chassi 9C2Ha07103r055410 ; proprietário 
josE Carlos Cardoso, veículo Honda/C100 BiZ Es, ano 
2003, placa MCY3349, chassi 9C2Ha07104r008171 ; proprietário 
TiaGo MoUra da silVa, veículo sUndoWn/MaX 125 sEd , ano 
2007, placa MdU2194, chassi 94j2XCCC77M018438 , comprador 
ElisanGEla poHl; proprietário MarCiEl ConsTanTE , veículo 
Honda/CG150 TiTan MiX Es , ano 2009, placa MFM8727, chas-
si 9C2KC16209r018572 , BV FinanCEira s a C ; proprietário 
ValdECir anTonio dE alMEida , veículo GM/MonZa Gls, 
ano 1994, placa BoK1180, chassi 9BGjK69rrrB025466 ; pro-
prietário MaiCon lUan riBEiro KaEFEr, veículo VW/VoYaGE 
1.0 , ano 2011, placa MiX4042, chassi 9BWda05U4BT260936 
, BanCo VoToranTiM s/a, comprador jaiME rodriGUEs 
; proprietário FaBianE saloMoni dE MaTos, veículo Ford/
Ka, ano 1998, placa Gso2d35, chassi 9BFZZZGdaWB575158 ; 
proprietário rodriGo CaVanHa, veículo GM/Corsa Wind, ano 
1997, placa iGd6B13, chassi 9BGsC08ZVVB613023 ; proprietário 
Gilson GriGa naZario, veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 
1996, placa lXQ2535, chassi 9C2jC250TTr041312 ; proprietário 
ZaQUEU MaCiEl FErnandEs, veículo Honda/CG 150 Fan 
Esi , ano 2012, placa MjQ6d27, chassi 9C2KC1670Cr603568 
; proprietário adEMir GriGa, veículo Honda/CG 125 TiTan, 
ano 1998, placa aiB9366, chassi 9C2jC250WWr223213 ; pro-
prietário dirCEU dE MaTos, veículo FiaT/palio EX, ano 2000, 
placa MEr9d20, chassi 9Bd17101212024383 ; proprietário diE-
Go raFaEl MUllEr, veículo VW/sanTana, ano 1997, placa 
lYM9E42, chassi 9BWZZZ327Vp011139 , comprador sandra 
Mara CaMpoliM dos sanTos; proprietário lEonidEs For-
TUnaTo da silVa, veículo jTa/sUZUKi En125 YEs, ano 2008, 
placa MFa1276, chassi 9CdnF41lj8M219846 ; proprietário MU-
riEl ViniCiUs da CUnHa BEnTo, veículo Honda/CG 125 Fan 
Ks , ano 2013, placa MKQ3d02, chassi 9C2jC4110dr731251 
; proprietário airTon dE oliVEira, veículo FiaT/Uno ElEC-
TroniC, ano 1994, placa aHi6000, chassi 9Bd146000r5255522 , 

comprador ElisaBETE CaMpos CaraTi; proprietário GErVasio 
sTEinHEUsEr, veículo VW/Gol 1.0, ano 2003, placa alj9C70, 
chassi 9BWCa05X44T063239 ; proprietário Marli aparECida 
sTUpp CHaVEs , veículo YaMaHa/T115 CrYpTon Ed , ano 
2010, placa MjF2219, chassi 9C6KE1400a0011627 ; proprietário 
Edson jUnior nEY CosTa, veículo FiaT/palio ElX, ano 1999, 
placa CXX2686, chassi 9Bd178236X0882898 ; proprietário al-
CionEi ElisEU dalri, veículo GM/asTra Gls, ano 1999, placa 
CTU7475, chassi 9BGTB08B0XB343893 ; proprietário CrisTianE 
MarTinaZZo sUBTil da TrindadE, veículo Honda/C100 BiZ, 
ano 2004, placa Mdd2347, chassi 9C2Ha07005r001234 ; proprie-
tário Hilario da silVa, veículo VW/Gol 16V, ano 2000, placa 
Mas9993, chassi 9BWCa15X7YT186898 ; proprietário daniEl 
Cardoso FilHo , veículo rEnaUlT/loGan EXpr 1016V , 
ano 2013, placa MlU7E43, chassi 93Y4srd04Ej836487 , BV 
FinanCEira sa C F; proprietário roBinson anTonio rosa, 
veículo pEUGEoT/206 14 FElinE , ano 2004, placa asr3G87, 
chassi 9362aKFW95B007621 ; proprietário arlETE BaTisTa 
dos sanTos Cipriano, veículo i/rEnaUlT FlUEnCE pri20a , 
ano 2014, placa aYi0725, chassi 8a1lZBW3TEl256395 , BanCo 
iTaUCard sa ; proprietário Eraldo da roCHa, veículo Ford/
FiEsTa, ano 2002, placa MBs5493, chassi 9BFZF10B538001539

Tijucas - Tijucas serv de rem. Guar. dep Vei lTda*, sito à rUa 
EUClidEs FranCisCo pEiXoTo, nº 0 - - sanTa lUZia - TijU-
Cas/sC, telefone 4896164415/99113514/GV84334091.

; proprietário VilMar Tossin, veículo GM/KadETT sl/E, ano 
1992, placa idl4G02, chassi 9BGKT08GnnC318061 ; proprietá-
rio CElina ZEnaidE dE soUZa MaCEdo, veículo GM/Corsa 
MilEniUM, ano 2002, placa MBj1104, chassi 9BGsC68Z02B192060 
; proprietário alEssandra dornEllEs, veículo Honda/BiZ 
125 Es , ano 2011, placa Mio8896, chassi 9C2jC4820Br262262 
, aYMorE CrEdiTo, Fina, comprador 761 sEM propriETario 
CadasTrado EM sC; proprietário rosanE sCHUlKa MEira, 
veículo FiaT/Uno ViVaCE 1.0 , ano 2014, placa aYl9414, chassi 
9Bd195102E0594953 , BanCo diGiMais s.a. , comprador ana 
CarolinE FErrEira MaCHado; proprietário dilMa da silVa 
pErEira, veículo FiaT/sTilo aTTraCTiVE , ano 2009, placa 
MHr2014, chassi 9Bd19230ra3097469 ; proprietário Tania Mar-
Cia dE alMEida BraGaGnolo, veículo FiaT/Uno MillE Ep, 
ano 1995, placa aFl7739, chassi 9Bd146000s5541851 ; proprie-
tário FranCiEli liMa dos sanTos, veículo Ford/Ka Gl, ano 
2003, placa MBX4675, chassi 9BFBsZGda3B825933 , comprador 
iVanildE TErEZa liMa dos sanTos ; proprietário lorECi 
aparECida alVEs da silVa, veículo VW/Gol, ano 1989, placa 
lYB9914, chassi 9BWZZZ30ZKT088782 ; proprietário osCar 
josE dossEna, veículo FiaT/palio FirE FlEX , ano 2008, 
placa MEd1934, chassi 9Bd17164G85222029 ; proprietário KaUE 
Hans BECKEr, veículo GM/Corsa Wind, ano 1995, placa 
lWW7H33, chassi 9BGsC08WssC654095 ; proprietário josE 
arTUr Barni, veículo VW/paraTi 16V, ano 1998, placa MBC7309, 
chassi 9BWZZZ374WT171142 ; proprietário ClaUdio rodErlEi 
daHEr, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2009, placa arY9836, 
chassi 9C2jC4110ar005357 ; proprietário dnEY doMinGos 
riBEiro, veículo Honda/CG 125 TiTan, ano 1998, placa MaK1H51, 
chassi 9C2jC250XWr087038 ; proprietário prospEro alEjan-
dro MEndEZ GasCon, veículo TraXX/jl125-9 , ano 2012, 
placa MMH9841, chassi 951BXKHE8dB000696 ; proprietário 
aManda HEnEs raBUsKY, veículo sUndoWn/WEB 100 , ano 
2008, placa MEY1815, chassi 94j1XFBd88M068976 ; proprietário 
andErson riCardo da silVa, veículo Honda/C100 BiZ, ano 
2003, placa MBX6454, chassi 9C2Ha07003r057097 ; proprietário 
MaUro do nasCiMEnTo, veículo Honda/CG 125 TiTan Ks, 
ano 2001, placa MCK5811, chassi 9C2jC30102r040249 , com-
prador jairo GarCia ; proprietário FaBio MoraEs, veículo 
Honda/CG 125 Fan, ano 2008, placa MEj8065, chassi 9C2j-
C30708r191533 ; proprietário joao dE paUla MonTEiro, 
veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2008, placa MGs8911, chassi 
9C2jC30708r501318 ; proprietário anTonio rEGinaldo dE 
aZEVEdo, veículo Honda/C100 BiZ Es, ano 2003, placa MdH4222, 
chassi 9C2Ha07103r037357 ; proprietário silVio noVaKosKi, 
veículo jTa/sUZUKi En125 YEs, ano 2007, placa ioG5766, chas-
si 9CdnF41lj8M113663 ; proprietário aCEnir raMos arrUda 
jUnior, veículo GM/Corsa HaTCH joY , ano 2004, placa 
dQa3H79, chassi 9BGXl68X05C192005 ; proprietário Tania 
laUrindo da silVa, veículo FiaT/Uno MillE FirE FlEX , ano 
2008, placa MEG7083, chassi 9Bd15802786085459 , comprador 
Tania laUrindo da silVa ; proprietário anTonio MiKE HErr-
Mann, veículo VW/VoYaGE 1.0 , ano 2010, placa MiV1349, 
chassi 9BWda05U2BT177747 , aYMorE CrEdiTo, Fina; pro-
prietário Maria HElEna MonTEiro da silVa, veículo VW/
sanTana Gl 2000 i, ano 1995, placa aFQ5531, chassi 9BWZZ-
Z327sp050336 ; proprietário josE aMEriCo CaBral, veículo 
FiaT/Uno MillE FirE, ano 2004, placa alV7883, chassi 
9Bd15802544588912 ; proprietário dirlEi CopinsKi, veículo 
rEnaUlT/Clio rn 1.0, ano 2002, placa MBn1853, chassi 
93YBB0Y152j324741 ; proprietário josiMar TEiXEira dos 
sanTos, veículo GM/Corsa Wind, ano 1996, placa iFC1345, 
chassi 9BGsC08ZTTC766760 ; proprietário arlindo MarinHo 
dE oliVEira, veículo GM/Corsa Gl, ano 1995, placa lXs3159, 
chassi 9BGsE08XTsC632697 ; proprietário raFaEl dE Mira, 
veículo GM/Corsa Wind, ano 2000, placa MaU9C51, chassi 
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9BGsC68Z0YC165629 ; proprietário GaBriEl dE soUZa da 
silVa, veículo Honda/CG 125 Fan, ano 2005, placa MFH9242, 
chassi 9C2jC30705r003909 , comprador rodriGo da Con-
CEiCao; proprietário aYMorE CrEdiTo FinanCiaMEnTo E 
inVEsTiMEnTo sa, veículo VW/FoX 1.0 Gii , ano 2013, placa 
MlV7j55, chassi 9BWaa45Z0E4080924 , aYMorE CrEdiTo, 
Fina, comprador alEX dos sanTos ; proprietário EdEsio pE-
rEira, veículo VW/sanTana Cl 1800 i, ano 1996, placa BlV8j20, 
chassi 9BWZZZ327Tp003902 ; proprietário alEX do nasCiMEn-
To silVa, veículo Honda/CG 125 Fan Ks , ano 2012, placa 
nrT1339, chassi 9C2jC4110Cr547020 , BanCo Honda s/a ; 
proprietário andErson GrEin, veículo Honda/CG 150 TiTan 
Ks , ano 2005, placa MHr2870, chassi 9C2KC08106r847086 ; 
proprietário WaldEMir dUarTE oliVEira, veículo YaMaHa/
YBr 125K , ano 2008, placa HEG5999, chassi 9C6KE092080199746 
; proprietário danrlEY BErnardo da silVa, veículo Honda/
CG 125 TiTan, ano 1999, placa MaQ8045, chassi 9C2jC2500Xr214118 
; proprietário Tania dE soUZa dE oliVEira, veículo Honda/
C100 BiZ, ano 2004, placa MCV5646, chassi 9C2Ha07004r039096 
, comprador Tania dE soUZa ; proprietário iVan roCHa soa-
rEs, veículo KasinsKi/MiraGE 150 50 , ano 2010, placa EsB2241, 
chassi 93FMrCCHaBM003350 ; proprietário BElarMino lUCas 
saGaZ , veículo GM/MonZa, ano 1986, placa Mal0477, chassi 
9BGjK11VHGB030755 ; proprietário lUis Carlos da CrUZ, 
veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2006, placa MdQ9806, chassi 
9C2ja04206r878258 ; proprietário anTonio raisEr , veículo 
Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2004, placa MdV1109, chassi 
9C2KC08105r037989 ; proprietário jaCir lUCas GrEGorio, 
veículo VW/Gol Cl 1.6 Mi, ano 1996, placa lYE2001, chassi 
9BWZZZ377TT237014 ; proprietário ElianE alVEs KossMann, 
veículo FiaT/Uno MillE FirE, ano 2003, placa MCV0308, chas-
si 9Bd15822534486551 , BV FinanCEira s a C ; proprietário 
Maria paUlina MaCHado, veículo Honda/BiZ 125 Es , ano 
2012, placa Mjs9731, chassi 9C2jC4820Cr290552 ; proprietário 
Maria solanGE da silVa, veículo Honda/BiZ 125 Ks , ano 
2010, placa MHC2427, chassi 9C2jC4210ar116337 , BanCo 
BradEsCo Finan; proprietário joao ValdEMiro rEGis, ve-
ículo Honda/BiZ 125 Es , ano 2008, placa MEW8847, chassi 
9C2jC42209r000848 ; proprietário jorGE lUis anTUnEs, ve-
ículo HYosUnG/CrUisE 125, ano 1997, placa MBZ6570, chassi 
93FC2125WV1100165 ; proprietário Gisliano GaripUna, veí-
culo CHEVrolET/ClassiC , ano 2010, placa MHn2594, chassi 
9BGsa1910aB249732 , aYMorE CrEdiTo, Fina; proprietário 
sEBasTiao rodriGUEs dos sanTos, veículo FiaT/Uno Mil-
lE Ep, ano 1995, placa aFM8551, chassi 9Bd146000s5554388 ; 
proprietário jilson MaCEdo VarGas, veículo FiaT/Uno MillE, 
ano 1992, placa lYB4053, chassi 9Bd146000n3826926 , compra-
dor adriano BorGEs loUrEnCo ; proprietário BrEnda Mar-
Tins FErnandEs, veículo Honda/nXr160 Bros Esdd , ano 
2016, placa Qia9044, chassi 9C2Kd0810Gr433280 ; proprietário 
dEBora FErnanda alMEida lopEs, veículo Honda/CG 125 
TiTan, ano 1997, placa lYo1B23, chassi 9C2jC250VVr119118 
; proprietário EdErson FranCisCo MEnElli, veículo FiaT/
Uno MillE sMarT, ano 2000, placa MBp1997, chassi 
9Bd15808814182522 ; proprietário iZaMar inEZ pErEira ro-
driGUEs , veículo FiaT/Uno iE , ano 1996, placa lXT0184, 
chassi 9Bd246033T5720343 ; proprietário jUlio CEsar VETTEr, 
veículo FiaT/Uno MillE, ano 1992, placa lXr4766, chassi 
9Bd146000n3869652 ; proprietário M.s.ind.E CoM.dE MaQ.E 
EQUip.aGriColas lTda, veículo VW/GolF 1.6 sporTlinE , 
ano 2010, placa Mjd4549, chassi 9BWaB41j7B4012161 ; pro-
prietário FElipE da silVa passos, veículo rEnaUlT/sandE-
ro pri 16 , ano 2008, placa KZH1416, chassi 93YBsr2TH9j144368 
, BanCo pan s.a ; proprietário MarCos paUlo inaCio dE 
aBrEU, veículo Honda/CG 150 TiTan Ks , ano 2005, placa 
MFi7012, chassi 9C2KC08105r110022 ; proprietário ronaldo 
CoZEr, veículo Honda/CG 150 TiTan Esd , ano 2005, placa 
MdV2858, chassi 9C2KC08206r005111 , aYMorE CrEdiTo Fin 
E; proprietário andErson soarEs, veículo VW/Gol 1.6 , ano 
1999, placa MBl0777, chassi 9BWZZZ373YT112217 ; proprietário 
iVadario rosEMiro CosTa, veículo Ford/FiEsTa Gl, ano 
2000, placa MBr7409, chassi 9BFBsZFHaYB338216 , CrEdiFi-
Bra s.a. CrEd; proprietário iVo sUTTEr, veículo FiaT/Uno 
MillE EX, ano 1997, placa KiG6352, chassi 9Bd146018V5973699 
; proprietário GilBErTo FranCisCo MaCHado, veículo Hon-
da/CBX 250 TWisTEr, ano 2007, placa MdT4334, chassi 9C2M-
C35007r065966 , BanCo aBn aMro rEal ; proprietário losE-
nir lopEs dos sanTos, veículo FiaT/Uno MillE WaY ECon 
, ano 2011, placa EYZ6103, chassi 9Bd15844aC6657605 ; pro-
prietário loUrdEs padoVani CHirnEV, veículo i/rEnaUlT 
Clio CaM 10H3p , ano 2009, placa EGp8871, chassi 8a1CB-
8V05al345168 ; proprietário jUliana MEndEs FErrEira, 
veículo GM/VECTra Gls, ano 1998, placa Mjj2200, chassi 9BG-
jK19HWWB559063 ; proprietário jEan GroTH, veículo YaMaHa/
FaCTor YBr125 K , ano 2009, placa MHl0784, chassi 
9C6KE1220a0094568 ; proprietário alUir noVaKosKi dE paU-
la, veículo jTa/sUZUKi En125 YEs, ano 2004, placa MET2241, 
chassi 9CdnF41lj5M002830 , comprador jUCara aparECida 
dos sanTos; proprietário Mario MElo, veículo VW/Gol 1.0, 

ano 2000, placa jYW3468, chassi 9BWZZZ373Yp061605 , com-
prador osMair MarQUEZ
Florianópolis/sC, 12 de janeiro de 2023
FElipE Maia CaBral
presidente do dETran/sC
roBErTo Vidal FonsECa
presidente da Comissão Estadual de leilão
dETran/sC

Cod. Mat.: 884026

PORTARIA N.º 0005/DETRAN/PROJUR/2023, de 12/01/2023.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por seu presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
00086207/2022;
CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 22, iii e X, do 
CTB, na resolução 941/22 e resolução 882/2021 do ConTran;
CONSIDERANDO que compete ao dETran implementar, controlar 
e fiscalizar os serviços de vistoria veicular, credenciando, mediante 
chamamento público, os  interessados na prestação desses serviços;
CONSIDERANDO a necessidade do dETran promover avanços 
nos serviços de vistoria veicular, tais como a modernidade das téc-
nicas, da tecnologia, dos  equipamentos,  das instalações,  a  sua  
conservação,  bem  como  padronizar  a  qualidade  dos  serviços  
prestados possuindo padrões que facilitem o controle, fiscalização 
e a sanção das empresas que atuam no mercado;
CONSIDERANDO que o serviço adequado é o que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e 
qualidade através de critérios mínimos para a execução dos ser-
viços de vistoria veicular;
CONSIDERANDO a conveniência técnica e administrativa de que 
as vistorias de veículos obedeçam aos critérios e procedimentos 
uniformes em todo o Estado de santa Catarina;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os requisitos 
mínimos de  infraestrutura técnico-operacional para a habilitação 
de pessoas jurídicas de direito público ou privado para o exercício 
das atividades de vistoria de identificação veicular  previstas na 
legislação de trânsito;
RESOLVE:
Art. 1º. para o credenciamento junto ao dETran/sC, a Empresa 
de Vistoria Veicular – ECV deverá observar os requisitos de infra-
estrutura técnico-operacional previstos nesta portaria.
Art. 2º. Constituem requisitos mínimos de infraestrutura técnico-
-operacional:
I– o imóvel onde estiver estabelecida a Empresa de Vistoria Vei-
cular – ECV deverá integrar uma área que facilite a mobilidade e  
acesso dos usuários, com dimensões  que permitam a instalação  
da  estrutura  de  atendimento,  contendo  características  básicas  
que  determinem  a qualidade  e  a  capacidade  de  prestação  
dos  serviços,  sendo vedado, à exceção de empresas sediadas 
em  centros  comerciais  ou  shopping automotivos,  o  uso  com-
partilhado  do  imóvel com outras atividades regulamentadas pela 
legislação de trânsito ou que implique conflito de interesses;II  – 
a movimentação dos veículos dos usuários  dos  serviços  não  
poderá  atrapalhar  ou congestionar o fluxo de trânsito das vias 
públicas;
III  – a  Empresa  de  Vistoria  Veicular  –  ECV  não  poderá  
utilizar  área  pública  para  fins  de comprovação do local de 
estacionamento, de área de posicionamento e de área de vistoria;
IV – a Empresa de Vistoria Veicular – ECV deverá possuir:
a) Área coberta destinada a realização de vistorias em veículos 
com peso bruto total de até 4.536 Kg, com metragem mínima de 7 
m (sete) metros de comprimento, por 3 m (três) metros de largura, 
com piso adequado (concreto, lajota, paver, asfalto ou similares), 
sendo a área do box devidamente sinalizada por faixa contínua,   
contornando todas as dimensões, obrigatoriamente coberto e 
com pé direito de no mínimo 3,00 m (três metros) livres do solo;
b) para veículos com peso bruto total superior a 4.536 Kg, a visto-
ria poderá ser realizada em área descoberta no pátio da empresa 
com metragem mínima de 14,00 m (quatorze) metros de compri-
mento, por 4,0 m (quatro) metros de largura, com pavimentação 
adequada (concreto, lajota, paver, asfalto ou similares) sendo a 
área do box devidamente sinalizada. se coberto, com pé direi-
to de no mínimo 4,50 (quatro vírgula cinquenta) metros livres do 
solo;
c) para veículos com peso bruto total superior a 10 toneladas 
a vistoria poderá ser realizada fora da sede, na forma de visto-
ria móvel, conforme previsto no art. 3º, da resolução 941/22 do 
ConTran;
d) para veículos articulados com peso bruto total superior a 4.536 
Kg a vistoria poderá ser realizada em  área  descoberta  no  pátio  
da  empresa  excedendo  o comprimento  do  Box  de veículos 
pesados, desde que atenda o inciso V;
V – o box destinado a atender veículos de grande porte não pode 
ser demarcado em área de circulação/acesso ou obstruir áreas 
de estacionamento;
VI – no mínimo de 01 (um) elevador automotivo, com capacidade 
mínima de elevação de automóvel; ou 01 (um) fosso conforme di-
mensões do ANEXO I, ou uma rampa fixa (concreto ou estrutura 
metálica) conforme dimensões  constantes  no  anEXo  ii  desta 
portaria. Em qualquer das hipóteses obrigatoriamente deve ser 

instalado em área coberta;
a) Quando fabricada em estrutura metálica, a rampa deverá estar 
acompanhada de anotação de responsabilidade  Técnica  – arT, 
emitida  por  profissional  legalmente  habilitado  pelo Conselho 
regional  de  agronomia e  Engenharia  –  CrEa/sC,  responsá-
vel  pelo  projeto, fabricação e montagem.
VII – o estacionamento deverá dispor de no mínimo 02 (duas) va-
gas para veículos de médio porte, sendo uma vaga devidamente 
sinalizada para portadores de  necessidades  especiais, idosos, 
gestantes e etc;
VIII  –  a  estrutura  administrativa  deverá  conter  área  total  
mínima  de  28  m²  (vinte  e  oito metros quadrados), contendo:
a) – Área administrativa, sala de espera e atendimento ao cliente 
climatizada;
b)  – 01  (um) sanitário para clientes nos  padrões  exigidos  na  
norma  da  aBnT,  nBr 9050:2020;
IX  –  Quando  a  ECV  estiver  sediada  em  imóvel  de  uso  com-
partilhado,  tal  como,  shopping center, centro comercial e etc., 
os sanitários e estacionamentos de uso comum para todos os 
condôminos, serão aceitos para fins de cumprimento do disposto 
nesta portaria;
Art. 3º. a Empresa de Vistoria Veicular  – ECV deve possuir, no  
mínimo, os  seguintes equipamentos operacionais:
a) 01 (um) aparelho celular para uso exclusivo em vistoria, com 
as especificações previstas na Portaria DETRAN/ASJUR Nº 
802/2020;
b) 01  (um) boroscópio  – câmera endoscópica, para uso dos vis-
toriadores, não  sendo necessário integração com smartphone;
c) 01 (um) medidor de sulcos de pneus com capacidade de medi-
ção de 0 a 50 mm, podendo ser utilizado  paquímetro  ou  profun-
dímetro, acompanhado  de  certificado de  calibração metrológica, 
para uso dos vistoriadores;
d) 01 (uma) lanterna ou luminária com lâmpada, para uso dos 
vistoriadores;
e) Caixa de ferramentas contendo o kit necessário para reali-
zação da vistoria (ex: chave de fenda, chave de fenda cruzada, 
chave de boca, chave estrela, alicates, estopa/pano, esponja 
abrasiva/palha de  aço  para  limpeza  de  superfícies  e  outros  
instrumentos que  se  fizerem necessário);
f) 01 (uma) trena métrica de no mínimo 20 m (vinte) metros, para 
uso dos vistoriadores;
g) Equipamento de proteção individual – Epi, conforme exigên-
cias técnicas de segurança e medicina do trabalho (pGr/pCM-
so/lTCaT) exigidos pelo Ministério do Trabalho;
h) Uniforme padronizado da empresa, contendo logomarca e 
identificação do colaborador por meio de estampa no uniforme, 
bóton, crachá e etc;
Art. 4º. no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados 
da publicação desta portaria, as Empresas de Vistoria Veicular 
– ECVs já credenciadas, deverão implementar as exigências pre-
vistas, sob pena de suspensão do credenciamento.
Parágrafo único. a comprovação do atendimento ao disposto 
nesta portaria pelas empresas já credenciadas, deverá ocorrer 
mediante o envio de 4 (quatro) fotos panorâmicas da área de vis-
toria, foto da recepção, foto da sala de espera, foto do banheiro 
com acessibilidade, fotos dos equipamentos operacionais, fotos 
do  fosso/rampa/elevador automotivo, bem como  o envio  de  pro-
jeto  arquitetônico  (croqui)  atualizado  com  as  medidas  e  ade-
quações  previstos nessa portaria, para o email credenciamen-
toecv@detran.sc.gov.br, podendo o DETRAN/SC, a seu critério,  
exigir  outras informações  e  documentos,  bem  como  agendar  
a  realização  de vistoria in loco.
Art.  5º.  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publi-
cação,  revogando-se  a  portaria 533/dETran/projUr/2022, 
de 29/09/2022.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Felipe Maia Cabral
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 884043

EsTado dE sanTa CaTarina
sUpErinTEndÊnCia dE dEsEnVolViMEnTo da rEGiÃo 
METropoliTana da GrandE Florianópolis
aViso dE ConsUlTa pÚBliCa
a sUpErinTEndÊnCia dE dEsEnVolViMEnTo da rEGiÃo 
METropoliTana da GrandE Florianópolis - sUdErF, 
comunica a decisão de prorrogação da data de encerramento da 
Consulta pública prévia ao Edital de Concessão Comum para a 
prestação e Exploração do serviço de Transporte público Cole-
tivo integrado da região Metropolitana da Grande Florianópolis 
(rMF). desta forma a consulta pública se encontrará aberta até a 
data de 27 de fevereiro de 2023 pelo site: https://especial.sc.gov.
br/ppi/. Florianópolis, 13/01/2023. riCardo EUClidEs Gran-
do secretário de Estado da infraEstrutura e Mobilidade

Cod. Mat.: 884050
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porTaria nº 7 de 12/01/2023.
a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial  
FCEE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 35 da lei nº 6.745/85, resolve READAPTAR, de acordo 
com o processo sEd 215829/2022, LUIZ FERNANDO SIMICI, 
matrícula 0287570504, ocupante do cargo de proFEssor, em 
exercício no(a) 114010019030  ConV. apaE GaropaBa  Ga-
ropaBa, pelo período de 365 dias, a partir de 01/02/2023.
JEANE RAUH PROBST LEITE
PRESIDENTE da FCEE

Cod. Mat.: 884066

porTaria nº 8 de 12/01/2023.
a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial  
FCEE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 35 da lei nº 6.745/85, resolve READAPTAR, de acordo com 
o processo sEd 219254/2022, FERNANDA NEVES DE OLIVEI-
RA, matrícula 0328917603, ocupante do cargo de proFEssor, 
em exercício no(a) 114010018030  ConV. apaE BiGUaCU  Bi-
GUaCU, pelo período de 180 dias, a partir de 30/12/2022.
JEANE RAUH PROBST LEITE
PRESIDENTE da FCEE

Cod. Mat.: 884067

porTaria nº 9 de 12/01/2023.
a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial  
FCEE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 35 da lei nº 6.745/85, resolve READAPTAR, de acordo com 
o processo FCEE 6083/2022, EDILENE MENDONCA, matrícula 
0292686503, ocupante do cargo de proFEssor, em exercí-
cio no(a) dirEToria dE adMinisTraCao E FinanCas (lC 
741/2019), pelo período de 365 dias, a partir de 05/12/2022.
JEANE RAUH PROBST LEITE
PRESIDENTE da FCEE

Cod. Mat.: 884068

porTaria nº 10 de 12/01/2023.
o presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial  
FCEE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 35 da lei nº 6.745/85, resolve READAPTAR, de acordo com 
o processo FCEE 6303/2022, MARLY SILVA THOME DA CRUZ, 
matrícula 0310927502, ocupante do cargo de proFEssor, em 
exercício no(a) 547010400000  CEnTro dE EdUCaCao E Vi-
VEnCia  CEVi sao josE, pelo período de 365 dias, a partir de 
27/12/2022.
JEANE RAUH PROBST LEITE
PRESIDENTE da FCEE

Cod. Mat.: 884069

porTaria nº 11 de 12/01/2023.
a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial  
FCEE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
o art. 35 da lei nº 6.745/85, resolve READAPTAR, de acordo com 
o processo FCEE 5927/2022, JUSSARA MARIA KNIATHOSKI, 
matrícula 0263741302, ocupante do cargo de proFEssor, em 
exercício no(a) 547010400000  CEnTro dE EdUCaCao E Vi-
VEnCia  CEVi sao josE, pelo período de 365 dias, a partir de 
27/11/2022.
JEANE RAUH PROBST LEITE
PRESIDENTE da FCEE

Cod. Mat.: 884070

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 e de acordo com o disposto 
nos incisos Vii e XVii, do artigo 28 do Estatuto da UdEsC, rE-
solVE:
PORTARIA Nº 33, de 09/01/2023.
ConCEdEr progressão de nível, com base no artigo 18 da lei 
Complementar 345/2006 e resolução 18/2020 - Cap, a aliCE 
dE aMoriM BorGEs VaZQUEZ, matrícula 0962566-6-01, ocu-

pante do cargo de Técnico Universitário de desenvolvimento da 
UdEsC/reitoria, de C 4 para C 5, a contar de 03/07/2022, confor-
me processo 00181/2023.
PORTARIA Nº 35, de 09/01/2023.
Tornar sEM EFEiTo, desde sua edição, de acordo com o pro-
cesso 56599/2022, o art. 2º da portaria 1431/2022, que excluiu o 
professor substituto rodriGo rEnGEl, matrícula 0632574-2-
01, da portaria 1318/2022.
PORTARIA Nº 42, de 10/01/2023.
ConCEdEr GraTiFiCaÇÃo dE dEdiCaÇÃo inTEGral, no 
percentual de 13% (treze por cento) do respectivo vencimento 
do cargo efetivo, aos seguintes professores Universitários da 
UdEsC/CCT, que tiveram seus pedidos aprovados nos termos da 
legislação específica, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, 
de acordo com o processo 00549/2023, conforme segue:
0337480-7-02 lUCiana riTa GUEdEs
0321348-0-04 roMUaldo THEopHanEs dE FranCa jUnior

Cod. Mat.: 884046

rElaTório nº 01/2023
o diretor Geral de Centro da Universidade do Estado de santa 
Catarina - UdEsC, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no artigo 19, do decreto nº 1127/08, informa o pa-
gamento de despesas relacionadas ao pagamento de diárias do 
mês de novembro de 2022.

Matrí-
cula Nome Valor Qtde Mot.

6630359 ariel Gustavo Zuquello r$ 110,00 1,0 oM
9788867 Carlos Eduardo Tosin r$ 55,00 0,5 rad
6650406 denise nunes araujo r$ 956,50 4,5 Cap
6571220 Éder agostini r$ 1.832,50 11,0 Mo

3014738 Edir oliveira da Fon-
seca r$ 220,00 2,0 a_EX

2866226 Gilberto luiz Françosi r$ 495,00 4,5 oM

6313787 Gustavo antonio perar-
dt Farias r$ 270,00 1,5 rad

9603107 rafael Gue Martini r$ 220,00 1,0 a_En

9627146 roderley antonio de-
bastiani r$ 570,00 4,5 Mo

6565611 rosana amora ascari r$ 674,00 3,5
Cs, C_
adM, 
dd

6616348 silvana dos santos 
Zanotelli r$ 110,00 1,0 ap

T O T A L R$ 5.623,00    35,0
Legenda de Motivos:
AP: Ativ. De pesquisa
A_EN: Ativ. ensino
A_EX: Ativ. De Extensão
CAP: Capacitação
CG: Congresso
CS: Conselhos Superiores
C_ADM: Comissão Administrativa
DD: Diferença de diárias
MO: Motorista
OE: Operações Especiais
OM: Outros Motivos
RAD: Reunião Administrativa
Chapecó, 13 de janeiro de 2023.
rosana amora ascari
diretora Geral em exercício UdEsC oeste

Cod. Mat.: 884017

rElaTório nº 02/2023
o diretor Geral de Centro da Universidade do Estado de santa 
Catarina - UdEsC, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no artigo 19, do decreto nº 1127/08, informa o pa-
gamento de despesas relacionadas ao pagamento de diárias do 
mês de dezembro de 2022.
Matrícula Nome Valor Qtde Mot.

6650996 alessandro Cazo-
natto Galvão r$ 466,25 2,0 Cap

2503093
antonio Waldimir 
leopoldino da 
silva

r$ 275,00 1,5 rad

6630359 ariel Gustavo 
Zuquello r$ 220,00 2,0 oM

9788867 Carlos Eduardo 
Tosin r$ 110,00 1,0 rad

3176380 Cleuzir da luz r$ 454,00 2,5 rad,a_
EX

9551123 darlene Cava-
lheiro r$ 330,00 2,0 Cs

3886786 diovani paiano r$ 110,00 1,0 rad

6571220 Éder agostini r$ 940,00 7,0 Mo

6525040 Elisangela argen-
ta Zanatta r$ 110,00 1,0 Cs

2866226 Gilberto luiz 
Françosi r$ 1.430,00 13,0 oM

6653332 julcemar dias 
Kessler r$ 55,00 0,5 a_En

3173372 Kiciosan da silva 
Bernardi Galli r$ 550,00 3,0 a_EX

9954686 Marlene Bampi r$ 55,00 0,5 a_EX
6572685 paula Cristina 

primo r$ 298,00 1,5 rad

9627146 roderley antonio 
debastiani r$ 825,00 9,0 Mo

6135013 William Campo 
Meschial r$ 275,00 1,5 Cs

T O T A L R$ 6.503,25 49,0
Legenda de Motivos:
A_EN: Ativ. ensino
A_EX: Ativ. De Extensão
CAP: Capacitação
CS: Conselhos Superiores
C_ADM: Comissão Administrativa
MO: Motorista
OM: Outros Motivos
RAD: Reunião Administrativa
Chapecó, 13 de janeiro de 2023.
rosana amora ascari
diretora Geral em exercício UdEsC oeste

Cod. Mat.: 884020

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N° 12
o diretor presidente da sC participações e parcerias s.a. – sC 
par, no uso de suas  atribuições, comunica o pagamento de diárias 
do mês dEZEMBro/2022.

Data Mat Beneficiário Valor Qtde. Mt
07 a 
08.01.22 110-4 Eduardo a. 

Cunha 750,00 1,5 rs
15 a 
16.12.22 110-4 Eduardo a. 

Cunha 750,00 1,5 rs

19.12.22 276-3 diego s. oli-
veira 200,00 0,5 rs

TOTAL 1.700,00
Florianópolis, 12 de janeiro de 2023.
alexandre amin salum júnior
Legenda de Motivos
rs – reunião de serviço, Cd – Complemento de diárias, ra – 
repres. autoridades, aU – auditoria,  Md – Mont./desm. stands, 
aj – audiência judicial, pE – participação  Eventos, oM – outros 
Motivos, oE –operações especiais, Cs – Cursos/sem./outros.

Cod. Mat.: 883904

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 60ª reunião 
de 2022, determina a publicação da 56ª Chamada do Concurso 
público nº 001/2019, conforme a seguir: Marco Santos Souza, para 
o Cargo de Analista de Sistemas da Informação. o candidato 
receberá correspondência (com aviso de recebimento) no endereço 
informado no ato da inscrição do Concurso público, sendo que terá 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação e 
do recebimento da correspondência, para se apresentar à Gerên-
cia de recursos Humanos e suprimentos da sCGÁs, situada na 
rua antonio luz, nº 255 – Centro Empresarial Hoepcke - Centro 
- Florianópolis/sC, munido dos documentos solicitados, perdendo 
automaticamente o direito à vaga, caso não se apresente no prazo 
fixado. O candidato da 55ª Chamada apresentou desistência de 
integrar o quadro funcional da sCGÁs.

Willian anderson lehmkuhl – diretor presidente
Cod. Mat.: 884028
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DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a defesa Civil do Estado de santa Catarina comunica aos in-
teressados o resultado do pregão Eletrônico nº 025/dC/2022. 
objeto: registro de preços para aquisição de itens de assistência 
humanitária (Telha e cumeeira).
Lote I – Zilli e Borges Comércio de Materiais para Construção ltda.
Valor Adjudicado: r$ 20.500.000,00
SGP-e: dC 3821/2022.
Aprovação GGG: 2022as018970.

Cod. Mat.: 884139

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 220/2022 
sEd 9187/22
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 220/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da  
regional 06 - ConCórdia, compreendendo os municípios de alto 
Bela Vista, Concórdia, ipira, irani, peritiba, piratuba  e  presidente 
Castelo  Branco, pertencentes à secretaria de Estado da Educação 
de santa Catarina, objetivando o registro de preços., para constar o 
que segue: I – Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura 
da sessão: a partir das 13 horas do dia 01/02/2023. –  Início da 
disputa: a partir das 13h15min do dia 01/02/2023. o Edital e as 
Retificações estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.
br e no sgpe.sea.sc.gov.br sEd 9187/2022. GGG: 2022as019619. 
E-Sfinge: 3F1B13C38AA37AB1B1BB36335F9BED410B569F3B

Cod. Mat.: 884129

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 219/2022 
sEd 9169/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 219/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da  
regional 05 - XanXErÊ, compreendendo os municípios de abelardo 
luz, Bom jesus, Entre rios, Faxinal dos Guedes, ipuaçu, lajeado 
Grande, Marema, ouro Verde, passos Maia, ponte serrada, são 
domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim, pertencentes à secretaria 
de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando o regis-
tro de preços., para constar o que segue: I – Da Retificação do 
Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: a partir das 13 horas 
do dia 31/01/2023. –  Início da disputa: a partir das 13h15min 
do dia 31/01/2023. O Edital e as Retificações estão disponíveis 
no site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br 
SED 9169/2022. GGG: 2022AS018115. E-Sfinge: B867C3EFEE-
dEBE93Ea5702F2240485882C129693

Cod. Mat.: 884131

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 235/2022 
sEd 77327/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 235/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da  
regional 21 - CriCiÚMa - loTE  01  E  loTE  02, compreendendo 
os municípios de Balneário rincão, Cocal do sul, Criciúma, For-
quilhinhas, içara, lauro Muller, Morro da Fumaça, nova Veneza, 
orleans, siderópolis, Treviso e Urussanga, pertencentes à secretaria 
de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando o regis-
tro de preços., para constar o que segue: I – Da Retificação do 
Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: a partir das 13 horas 
do dia 27/01/2023. –  Início da disputa: a partir das 13h15min 
do dia 27/01/2023. O Edital e as Retificações estão disponíveis 
no site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br 
SED 77327/2022. GGG: 2022AS021696. E-Sfinge: 23662AF1D-
2039768C818906745479B80788EB4BF

Cod. Mat.: 884134

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 236/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTrolE 
DE PRAGAS, das edificações da Regional 22 - ARARANGUÁ, 
compreendendo os municípios de araranguá, Balneário arroio do 
silva, Balneário Gaivota, Ermo, jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, 
Morro Grande, passo de Torres, praia Grande, santa rosa do sul, 
sombrio, são joão do sul, Timbé do sul e  Turvo, pertencentes à 
secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 30/01/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 30/01/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9021/2022.

Cod. Mat.: 884143

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 244/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTrolE 
DE PRAGAS, das edificações da Regional 29 - PALMITOS, compre-
endendo os municípios de Águas de Chapecó, Caibi, Cunha porã, 
Cunhataí, Mondaí, palmitos, riqueza e são Carlos, pertencentes à 
secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 01/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 01/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9140/2022.

Cod. Mat.: 884150

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 238/2022 
sEd 9119/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 238/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 24 - jaraGUÁ do sUl,  compreendendo os municípios 
de Corupá, Guaramirim, jaraguá do sul,  Massaranduba e schro-
eder, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de santa 
Catarina, objetivando o registro de preços., para constar o que 
segue: I – Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura 
da sessão: a partir das 09 horas do dia 26/01/2023. –  Início da 
disputa: a partir das 09h15min do dia 26/01/2023. o Edital e as 
Retificações estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.
br e no sgpe.sea.sc.gov.br sEd 9119/2022. GGG: 2022as018992. 
E-Sfinge: A8277A5DA784C06E4AE4B656EEF1A09A86BF8951

Cod. Mat.: 884157

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 249/2022 
sEd 9162/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 249/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 35 - TiMBó, compreendendo os municípios de ascurra,  
Benedito novo, doutor pedrinho, indaial, rio dos Cedros, rodeio 
e Timbó, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de 
santa Catarina, objetivando o registro de preços., para constar o 
que segue: I – Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura 
da sessão: a partir das 09 horas do dia 27/01/2023. –  Início da 
disputa: a partir das 09h15min do dia 27/01/2023. o Edital e as 
Retificações estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.
br e no sgpe.sea.sc.gov.br sEd 9162/2022. GGG: 2022as018984.E-
-Sfinge: 54B06D4419AF6DFC0A181A2FA718D04BA7B442D1

Cod. Mat.: 884163

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 176/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.1, 10.3.2 e 
10.3.3 do edital e das datas que tem como objeto a contratação de 

empresa especializada para execução de execução de sErViÇos 
dE ManUTEnÇÃo CorrETiVa E prEVEnTiVa E insTalaÇÃo 
dE ar CondiCionado nas unidades escolares da regional 10 
- CaÇador, compreendendo os municípios de Caçador, Calmon, 
lebon régis, Macieira, Matos Costa, rio das antas e Timbó Gran-
de, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de santa 
Catarina, objetivando o registro de preços. Fica alterada a data 
e horário de abertura da sessão e início da disputa: Abertura da 
sessão: a partir das 13 horas do dia 26/01/2023. Início da disputa: 
a partir das 13:15 horas do dia 26/01/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.
portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 
127672/2021.

Cod. Mat.: 884165

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 243/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTrolE 
DE PRAGAS, das edificações da Regional 28 - SÃO JOAQUIM, 
compreendendo os municípios de Bom jardim da serra, Bom re-
tiro, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema, pertencentes à 
secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 02/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 02/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9150/2022.

Cod. Mat.: 884170

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 178/2021 
sEd 12681/2021
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 178/2021,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da  
regional 12 - rio do sUl, compreendendo os municípios de 
agrolândia, agronômica, Braço do Trombudo, laurentino, rio do 
oeste, rio do sul e Trombudo Central,, pertencentes à secretaria 
de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando o regis-
tro de preços., para constar o que segue: I – Da Retificação do 
Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: a partir das 13 horas 
do dia 27/01/2023. – Início da disputa: a partir das 13h15min do 
dia 27/01/2023. O Edital e as Retificações estão disponíveis no 
site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br  sEd 
12681/2021. GGG: 2022AS013917. E-Sfinge: 3B5C3CDF03C-
8184622Fa7EC21F03427362C60E30

Cod. Mat.: 884171

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 242/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica 
a retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 
do edital e das datas que tem como objeto a Contratação para 
execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM 
E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da Regional 27 - LA-
GEs, compreendendo os municípios de anita Garibaldi, Bocaina do 
sul, Capão alto, Cerro negro, Correia pinto, lages, otacílio Costa,  
painel, palmeira, ponte alta e são josé do Cerrido, pertencentes à 
secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 06/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 06/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9134/2022.

Cod. Mat.: 884175

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 215/2022 
sEd 9156/22
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 215/2022,que tem como objeto 
a contratação   para   execução   de   sErViÇos   dE   Capina,   
roÇada,   jardinaGEM   E ConTrolE   dE   praGas,   das   
edificações   da   Regional   01   -   SÃO   MIGUEL   DO   OESTE, 
compreendendo os municípios de Bandeira, Barra Bonita, Belmonte, 
descanso, Guaraciaba, paraíso e são Miguel do oeste, perten-
centes à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, 
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objetivando o registro de preços., para constar o que segue: I – 
Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: 
a partir das 13 horas do dia 26/01/2023. –  Início da disputa: a 
partir das 13h15min do dia 26/01/2023. O Edital e as Retificações 
estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.
sea.sc.gov.br SED 9156/2022. GGG: 2022AS017601. E-Sfinge: 
43C2BB1280036385E1997F58BFEaC1d4a32411E2

Cod. Mat.: 884010

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 216/2022 
sEd 9138/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 216/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dECapina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 02 - MaraVilHa, compreendendo 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 Bra-
sil, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de santa 
Catarina, objetivando o registro de preços, para constar o que 
segue: I – Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura 
da sessão: a partir das 13 horas do dia 27/01/2023. – Início da 
disputa: a partir das 13h15min do dia 27/01/2023. o Edital e as 
Retificações estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.
br e no sgpe.sea.sc.gov.br sEd 9138/2022. GGG: 2022as017603. 
E-Sfinge: 90890BBF71738B1F9B23705681364AE78F89DCDD

Cod. Mat.: 884011

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 210/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.1, 10.3.2 
e 10.3.3 do edital e das datas que tem como objeto a Contratação 
de empresa especializada para execução de sErViÇos dE 
ManUTEnÇÃo CorrETiVa E prEVEnTiVa E insTalaÇÃo 
dE ar CondiCionado nas unidades escolares da regional 18 
- Florianópolis, loTE 01, loTE 02 E loTE 03, compreenden-
do os municípios de Águas Mornas, angelina, anitápolis, antônio 
Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso ramos, palhoça, 
rancho Queimado, santo amaro da imperatriz, são Bonifácio, são 
josé e são pedro de alcântara compreendendo os municípios de 
ascurra, Benedito novo, doutor pedrinho, indaial, rio dos Cedros, 
rodeio e Timbó, pertencentes à secretaria de Estado da Educação 
de santa Catarina. Fica alterada a data e horário de abertura da 
sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 13 
horas do dia 08/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 08/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.
portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 
127746/2021.

Cod. Mat.: 884024

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 200/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.1, 10.3.2 
e 10.3.3 do edital e das datas que tem como objeto a Contratação 
de empresa especializada para execução de sErViÇos dE Ma-
nUTEnÇÃo CorrETiVa E prEVEnTiVa E insTalaÇÃo dE ar 
CondiCionado nas unidades escolares da regional 35 - TiMBó, 
compreendendo os municípios de ascurra, Benedito novo, doutor 
pedrinho, indaial, rio dos Cedros, rodeio e Timbó, pertencentes 
à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina. Fica al-
terada a data e horário de abertura da sessão e início da disputa: 
Abertura da sessão: a partir das 13 horas do dia 30/01/2023. 
Início da disputa: a partir das 13:15 horas do dia 30/01/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.
portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 
127744/2021.

Cod. Mat.: 884031

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 199/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.1, 10.3.2 
e 10.3.3 do edital e das datas que tem como objeto a Contratação 
de empresa especializada para execução de sErViÇos dE Ma-

nUTEnÇÃo CorrETiVa E prEVEnTiVa E insTalaÇÃo dE ar 
CondiCionado nas unidades escolares da regional 34 - Taió, 
compreendendo os municípios de Mirim doce, pouse redondo, rio 
do Campo, salete, santa Terezinha e Taió, pertencentes à secretaria 
de Estado da Educação de santa Catarina. Fica alterada a data 
e horário de abertura da sessão e início da disputa: Abertura da 
sessão: a partir das 13 horas do dia 26/01/2023. Início da disputa: 
a partir das 13:15 horas do dia 26/01/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.
portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 
127741/2021.

Cod. Mat.: 884036

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 234/2022 
sEd 77340/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 234/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 20 - TUBarÃo, compreendendo os municípios de Ca-
pivari de Baixo, Gravatal, jaguaruna, pedras Grandes, sangão, 
Treze de Maio e Tubarão, pertencentes  à  secretaria  de  Estado  
da  Educação  de santa  Catarina, objetivando o registro de 
preços, para constar o que segue: I – Da Retificação do Edital: 
ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: a partir das 13 horas do 
dia 01/02/2023. –  Início da disputa: a partir das 13h15min do 
dia 01/02/2023. O Edital e as Retificações estão disponíveis no 
site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br 
SED 77340/2022. GGG:2022AS020122. E-Sfinge: 0D8811EAA-
F672B20Bd3a9278150C8B7d056d0194

Cod. Mat.: 884037

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 224/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTro-
LE DE PRAGAS, das edificações da Regional 10 - CAÇADOR, 
compreendendo os municípios de Caçador, Calmon, lebon régis, 
Macieira, Matos Costa, rio das antas e Timbó Grande, pertencentes 
à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 07/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 07/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9056/2022.

Cod. Mat.: 884041

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 223/2022 
sEd 9168/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 223/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 09 - VidEira, compreendendo os municípios de arroio 
Trinta, Fraiburgo, iomerê, pinheiro preto, salto Veloso, Tangará 
e Videira, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de 
santa Catarina, objetivando o registro de preços., para constar o 
que segue: I – Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertu-
ra da sessão: a partir das 13 horas do dia 03/02/2023. –  Início 
da disputa: a partir das 13h15min do dia 03/02/2023. o Edital e 
as Retificações estão disponíveis no site: www.portaldecompras.
sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br sEd 9168/2022. GGG: GGG: 
2022AS019615.E-Sfinge: 329BEC518F36F344D244BE42A0BE-
2846B70882B1

Cod. Mat.: 884045

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 222/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTrolE 
DE PRAGAS, das edificações da Regional 08 - CAMPOS NOVOS, 
compreendendo os municípios de abdon Batista, Brunópolis, Campos 
novos, Celso ramos, ibiam, Monte Carlo, Vargem e Zortéa, per-
tencentes à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, 

objetivando o registro de preços. Fica alterada a data e horário 
de abertura da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a 
partir das 13 horas do dia 02/02/2023. Início da disputa: a partir 
das 13:15 horas do dia 02/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9062/2022.

Cod. Mat.: 884048

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 217/2022 
sEd 9153/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 217/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 03 - sÃo loUrEnÇo do oEsTE, compreendendo os 
municípios de  Campo Erê, Coronel Martins, Galvão, jupiá, novo 
Horizonte, são Bernardino e são lourenço do oeste, pertencentes 
à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços, para constar o que segue: I – Da Retificação 
do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: a partir das 13 
horas do dia 06/02/2023. –  Início da disputa: a partir das 13h15min 
do dia 06/02/2023. O Edital e as Retificações estão disponíveis no 
site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br sEd 
9153/2022. GGG: 2022AS017604. E-Sfinge: EF088C4F1399EA-
3BE877631014Ea0B468aa46FEa

Cod. Mat.: 884052

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 241/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTrolE 
DE PRAGAS, das edificações da Regional 26 - CANOINHAS, 
compreendendo os municípios de  Bela  Vista do Toldo, Canoinhas, 
irineópolis, Major Vieira,  porto União e Três Barras, pertencentes à 
secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 02/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 02/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9066/2022.

Cod. Mat.: 884057

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
aViso dE rETiFiCaÇÃo prEGÃo ElETrÔniCo 233/2022 
sEd 77334/2022
A Secretaria de Estado da Educação torna pública, a Retificação 
do Edital do pregão Eletrônico nº 233/2022,que tem como objeto a 
contratação para execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, 
JARDINAGEM E CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da 
regional 19 - laGUna, compreendendo os municípios de Garo-
paba, imaruí, imbituba, laguna, paulo lopes e pescaria  Brava, 
pertencentes à secretaria de Estado da Educação de santa Cata-
rina, objetivando o registro de preços., para constar o que segue: 
I – Da Retificação do Edital: ITEM 10.3.10 e Abertura da sessão: 
a partir das 13 horas do dia 30/01/2023. –  Início da disputa: a 
partir das 13h15min do dia 30/01/2023. O Edital e as Retificações 
estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.br e no sgpe.
sea.sc.gov.br SED 77334/2022. GGG: 2022AS017116. E-Sfinge: 
998C7FF8B1F36E2718CE2034F41d287942aE3C40

Cod. Mat.: 884059

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 221/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução de 
sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E ConTrolE 
DE PRAGAS, das edificações da Regional 07 - JOAÇABA, compre-
endendo os municípios de Água doce, Capinzal, Catanduvas, Erval 
do oeste, ibicaré, jaborá, joaçaba, lacerdópolis, pertencentes à 
secretaria de Estado da Educação de santa Catarina, objetivando 
o registro de preços. Fica alterada a data e horário de abertura 
da sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 
13 horas do dia 30/01/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 30/01/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9125/2022.

Cod. Mat.: 884061
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 240/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica a 
retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 do edital 
e das datas que tem como objeto a Contratação para execução 
de sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E Con-
TROLE DE PRAGAS, das edificações da Regional 25 - MAFRA, 
compreendendo os municípios de itaiópolis, Mafra, Monte Castelo 
e papanduva, pertencentes à secretaria de Estado da Educação 
de santa Catarina. Fica alterada a data e horário de abertura da 
sessão e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 13 
horas do dia 06/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 
horas do dia 06/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9136/2022.

Cod. Mat.: 884064

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA Nº 615/2022 - SED 197259/2022 - SIGEF 
2022AS019920
a Comissão de licitação da secretaria de Estado da Educação 
- sEd comunica o resultado do julgamento da documentação 
da Concorrência nº 615/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para execução 
de Manutenção predial, contemplando os serviços de Manutenção 
Elétrica, Civil, Hidráulica e do sistema preventivo Contra incêndio 
na regional 26, CrE CanoinHas, compreendendo os municípios 
de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, irineópolis, Major Vieira, porto 
União e Três Barras. HABILITADAS as Empresas: 1) CEpEMGE 
EnGEnHaria lTda., 2) ss EMprEiTEira dE MÃo dE oBra 
lTda., e 3) ConsTrUTora BiFF EirEli Epp e INABILITADA 
a Empresa: dUMa EMprEEndiMEnTos lTda. Epp.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2023.
Comissão de Licitação/SED.

Cod. Mat.: 883972

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA NOVA PROPOSTA DE 
PREÇOS DO CONVITE Nº 511/2022 – SIE 17163/2022
a Comissão permanente de licitação da secretaria de Estado da 
Educação comunica o julgamento da nova proposta de preços 
do Convite nº 511/2022, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para execução 
de passarela coberta metálica da E.E.F FranCisCo dE paUla 
sEara, localizada em itajaí/sC. Considerando que com a desclas-
sificação da empresa CASA DO INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 
lTda, este processo licitatório restará fracassado, esta Comissão 
delibera por conceder o prazo de 05 dias após a publicação para 
que a empresa apresente sua proposta escoimada dos erros 
materiais. Em tempo, registra-se que a proposta deverá respeitar 
o mesmo valor global originalmente proposto.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2023.
Comissão Permanente de Licitação/SED

Cod. Mat.: 883982

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 239/2022
a secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Exce-
lentíssimo senhor secretário arisTidEs CiMadon comunica 
a retificação dos itens relativos a qualificação técnica: 10.3.10 
do edital e das datas que tem como objeto a Contratação para 
execução de sErViÇos dE Capina, roÇada, jardinaGEM E 
CONTROLE DE PRAGAS, das edificações da Regional 25 - SÃO 
BEnTo do  sUl, compreendendo os municípios de Campo alegre, 
rio negrinho e são Bento do sul, pertencentes à secretaria de 
Estado da Educação de santa Catarina, objetivando o registro 
de preços. Fica alterada a data e horário de abertura da sessão 
e início da disputa: Abertura da sessão: a partir das 13 horas do 
dia 03/02/2023. Início da disputa: a partir das 13:15 horas do 
dia 03/02/2023.
O Edital e as Retificações estão disponíveis no site: www.portal-
decompras.sc.gov.br e no sgpe.sea.sc.gov.br - SED 9146/2022.

Cod. Mat.: 884073

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs
rEsUlTado do jUlGaMEnTo da proposTa dE prEÇos
rEFErÊnCia: processo sEs nº 102423/2022 – licitação nº 
2342/2022 – Modalidade: Convite. abertura: 12/12/2022 às 15 
horas. oBjETo: Contratação de empresa de engenharia para 
elaboração de projetos executivos e complementares de engenharia 
para adequação do sistema de climatização do setor UTi neo do 
Hospital infantil joana de Gusmão (HijG).

a Comissão permanente de licitação (Cpl), com os poderes 
que lhe confere a portaria nº 1520/sEs, de 29 de dezembro de 
2022, após examinar as peças que integram o presente processo 
licitatório, considerando o parecer técnico nº 268/2022 anexo aos 
autos, conclui por sua regularidade, observados os preceitos da 
lei nº 8.666/93 e alterações.
sendo assim, decide por:
EMPRESA CLASSIFICADA

EMPRESA VALOR GLOBAL
Empresa nº 01 – TEiXEira riBEiro 
EnGEnHaria EirEl r$ 9.800,00

a Cpl comunica aos interessados que os licitantes terão o prazo de 
até 02 (dois) dias úteis para impugnação deste resultado, apartir da 
data de publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), nos termos 
do § 6º do art.109 da Lei nº 8.666/93.
siGEF/GGG 2022as020885.
Comissão permanente de licitação para obras/sEs.

Cod. Mat.: 884065

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

a diretoria de apoio logístico e Finanças comunica o resultado do 
pregão Eletrônico nº 0091/2022. objeto: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de água para policiais militares 
lotados nas Unidades da pMsC. - declarado rEVoGado. pro-
cesso: pMsC 00077934/2021.

Cod. Mat.: 884009

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
S.A BADESC

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 038/22 – DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 038/22

OBJETO: Venda direta Bem 369 – mart. 5.118 – Blumenau.
RESULTADO: luli indústria e Comércio de Confecções Eireli
Luana Elise Pedron Sobral – Diretora Presidente e.e. e Paulo 
Renato Vieira Castro – Diretor de Operações

Cod. Mat.: 884016

Companhia Catarinense de Águas e saneamento - Casan pro-
cedimento licitatório Menor preço n. 361/2022 objeto: plH Gpp 
272/2021 - ConTraTaÇÃo dE sErViÇos para FornECiMEnTo 
E insTalaÇÃo dE 2 painÉis ElÉTriCos, EM GaropaBa/sC. 
abertura das propostas prorrogado dia 06/02/2023 às 9h e sessão 
de disputa dia 06/02/2023 às 10h . Edital disponível em www.casan.
com.br. Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Admi-
nistrativa. 5293Ed7d292242aCa9347E11C6CC2B787BFC3718

Companhia Catarinense de Águas e saneamento - Casan procedi-
mento licitatório Menor preço n. 392/2022 objeto: ConTraTaÇÃo 
dE EMprEsa para projETo, EXECUÇÃo E insTalaÇÃo 
dE Usina FoToVolTaiCa para GEraÇÃo dE EnErGia 
ElÉTriCa para a EsTaÇÃo dE TraTaMEnTo dE ÁGUa 
Morro dos QUadros, MUniCÍpio dE palHoÇa. abertura das 
propostas prorrogado dia 17/03/2023 às 9h e sessão de disputa 
dia 17/03/2023 às 10h . Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa. 
0Ca665ddCEBE0F9484689d37E3a38B7B80CFF10C

Companhia Catarinense de Águas e saneamento - Casan pro-
cedimento licitatório Menor preço n. 399/2022 objeto: plH Gpp 
981/2021 - EXECUÇÃo dE oBras CiVis para FornECiMEnTo 
EinsTalaÇÃoCoMplETa dE sUBEsTaÇÃo dE EnErGia, 
painEl ElETriCoErEsErVaTório apoiado, CoM a EXE-
CUÇÃo dE Todas as EsTrUTUras nECEssÁrias para 
aTiVaÇÃo do poÇo proFUndo EM sÃo joaQUiM/sC. 
abertura das propostas dia 22/03/2023 às 9h e sessão de disputa 
dia 22/03/2023 às 10h. Edital disponível em www.casan.com.br. 
Informações: licitacoes@casan.com.br. Diretoria Administrativa. 
CCC11B57a9B9E3FFa6a602dCa7C953EE657F133a

Cod. Mat.: 884029

sanTUr - sanTa CaTarina TUrisMo s/a- em liquidação
rEpUBliCaÇÃo dE aViso dE liCiTaÇÃo por raZÃo dE 
rEaBErTUra dE praZo (alínea “a” inciso ii do art. 39 da lei 
Federal 13.303/2016)
pregão presencial nº 001/2022 – Tipo MEnor prEÇo
objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços profissionais de contabilidade comercial, geração de 
informações ao e-Social, e-Sfinge, entre outros, conforme especifi-

cações mínimas descritas no anexo – i do Edital, para atendimento 
da santa Catarina Turismo s/a- em liquidação.
Entrega da proposta de preços e documentos de habilitação até 
às 14:00 horas do dia 23/01/2023, sendo a abertura da sessão na 
sequência. o edital e seus anexos estão disponíveis na sede da 
sanTUr s/a- em liquidação. informações sobre o edital serão 
prestadas por meio do endereço eletrônico: lspindola@sef.sc.gov.
br ou no seguinte endereço: rua Eduardo Gonçalves d’Ávila, nº 
303 – sanTUr s/a liquidação, itacorubi, Florianópolis/sC, no 
horário das 13:00 às 19:00 horas, de segunda à sexta-feira.
Florianópolis, 12 de janeiro de 2023.
protocolo (sGp-e sCTUr 82/2022).

Cod. Mat.: 884151

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
AVISO DE PRORROGAÇÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
ELETRÔNICO Nº 055/22
Objeto: Contratação de suporte e garantia dos equipamentos de 
rede já existentes na sCGÁs por um período de 12 meses, conforme 
Memorial descritivo. Prorrogação de Prazo: a data limite de 
acolhimento e abertura das propostas no portal licitações-e do 
Banco do Brasil passa a ser até o dia 20/01/2023 às 14h00min. 
Edital: website licitacoes-e.com.br sob o nº 976506; e no site www.
scgas.com.br.
Adézio Machado - presidente da Comissão de licitação em exercício

Cod. Mat.: 883985

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. HOMOLOGAÇÃO - RESUL-
TADO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022. 
processo piMB nº 4130/2022. objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção dos filtros dos pu-
rificadores de água instalados nas dependências do Porto de 
imbituba. o diretor presidente da sCpar porto de imbituba s.a., 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, HOMOLOGA o 
resultado do Edital de pregão Eletrônico nº 045/2022, conforme 
segue: Empresa Msi Multiservice Soluções Inteligentes LTDA, 
Cnpj: 47.204.354/0001-11, vencedora do lote i, com o valor de 
R$ 13.140,00 (treze mil cento e quarenta reais). Empresa Msi 
Multiservice Soluções Inteligentes LTDA, Cnpj: 47.204.354/0001-
11, vencedora do lote ii, com o valor de R$ 2.514,00 (dois mil 
quinhentos e quatorze reais). imbituba, 12 de janeiro de 2023. 
José João Tavares - Diretor Presidente em exercício.

Cod. Mat.: 883981

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs torna público: 
Errata do 9º Termo aditivo ao Contrato nº 593/2018. processo 
sEs 138786/2022. Edital: 1554/2018 – pregão presencial – sEs 
4393/2018. Empresa: nEUroMEd diaGnósTiCos nEUroló-
GiCos lTda. Epp. Cnpj: 05.904.234/0001-87.
assunto: Correção do número do termo aditivo no título e rodapé.
ONDE SE LÊ:
Título: oiTaVo TErMo adiTiVo ao ConTraTo nº 593/2018 e 
rodapé: 8º Ta ao CT 593/2018 – sEs 138786/2022 – (MpCa) MrC.
LEIA-SE:
Título: nono TErMo adiTiVo ao ConTraTo nº 593/2018 e 
rodapé: 9º Ta ao CT 593/2018 – sEs 138786/2022 – (MpCa) MrC.

Cod. Mat.: 883901

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo do 3º TErMo adiTiVo ao CT 248/2020 – processo 
sEs 220185/2022 – processo sEs 5932/2020, dispensa de lici-
tação nº 781/2020.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde – Cnpj nº 80.673.411/0001-87.
ConTraTada: ToMaZ VEÍCUlos lTda., Cnpj nº 78.648.631/0001-
09, representada pela imobiliária Vendelar ltda., inscrita no Cnpj 
nº 83.198.549/0001-60.
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 do ConTraTo: Este Termo 
aditivo implicará em um valor estimado mensal de r$ 21.266,18, 
totalizando o valor de R$ 255.194,16, findado o novo período de 
vigência
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ClÁUsUla sEXTa – da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
daTa: 19 de dezembro de 2022.
siGnaTÁrios: Edinei Carlos da silva pela secretaria de Estado 
da saúde e a empresa imobiliária Vendelar ltda.
protocolo siGEF GGG 2022as020560.

Cod. Mat.: 883914

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 1308/2022 – processo sEs 222767/2022, referente 
ao processo sEs 54811/2022, licitação 1112/2022, modalidade 
de pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Estadual 
de saúde.
CONTRATADA: Endofix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 
ME – Cnpj n° 06.059.934/0001-85.
ClÁUsUla priMEira – oBjETo: o presente Termo aditivo tem 
por objeto o acréscimo de 25% do quantitativo do item 22.
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$ 239.671,79 para o valor 
atualizado de r$ 248.001,29 (duzentos equarenta e oito mil um 
real e vinte e nove 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: 10/01/2023.
siGnaTÁrio: Carmen Emília Bonfá Zanotto pela Contratante.
protocolo siGEF GGG 2022as022330.

Cod. Mat.: 883938

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTraTo do 2º TErMo adiTiVo ao CT 159/2021 – processo 
sEs 163456/2020 – licitação nº 3193/2020, 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$ 26.083,20.
ClÁUsUla sEXTa – da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que 
não conflitem com o disposto neste Instrumento.
daTa: 20 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 2022as022257.

Cod. Mat.: 883992

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. Processo 
SES 172516/2022. Edital 2315/2022, na modalidade de pregão 
Eletrônico. Valor total: r$  82.911,40. Contratada: Hugo josé Becker 
–ME. Cnpj: 28.793.790/0001-29. objeto: serviços de reabilitação, 
(Fonoaudiologia pelo Método Bobath,   Terapia ocupacional pelo 
Método Bobath, Fisioterapia neurológica domiciliar, Terapia ocu-
pacional domiciliar) para o Centro Catarinense de reabilitação 
(CCr). Vigência:01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. 
aprovação GGG 2023as000002.

Cod. Mat.: 883999

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. Processo 
SES 172516/2022. Edital 2315/2022, na modalidade de pregão 
Eletrônico. Valor total: r$ 19.435,00. Contratada: Katiane Karoline 
Garcia. CpF: 058.392.XXX-XX. objeto: serviços de reabilitação, 
(Fisioterapia domiciliar) para o Centro Catarinense de reabilitação 
(CCr). Vigência:01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. 
aprovação GGG 2023as000003.

Cod. Mat.: 884000

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. Processo 
SES 172516/2022. Edital 2315/2022, na modalidade de pregão 
Eletrônico. Valor total: r$ 57.681,00. Contratada: partner Família adm 
de Convênios ltda. Cnpj: 35.036.659/0001-82. objeto: serviços 
de reabilitação,  (Fisioterapia pelo Método Bobath, Fonoaudiologia 
domiciliar, psicologia no espectro autista) para o Centro Catarinense 
de reabilitação (CCr). Vigência: 16 de janeiro de 2023 a 15 de 
dezembro de 2023. aprovação GGG 2023as000004.

Cod. Mat.: 884003

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. Processo 
SES 172516/2022. Edital 2315/2022, na modalidade de pregão 
Eletrônico. Valor total: r$ 48.618,96. Contratada: rK Home Care 
ltda. Cnpj: 46.885.433/0001-72. objeto: serviços de reabilitação, 
(Fisioterapia pelo Método Bobath, Terapia   ocupacional, Terapia 
ocupacional pelo Método Bobath) para o Centro Catarinense de 
reabilitação (CCr). Vigência: 01 de janeiro de 2023 a 31 de de-
zembro de 2023. aprovação GGG 2023as000005.

Cod. Mat.: 884007

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE: Errata da Publicação: 
1º Ta da aTa 2026/2022 – Cod. Mat.: 878279 – doE nº 21.917 
– assunto: Correção do número do Cnpj da Contratada. ondE 
sE lÊ: CNPJ n° 0.801.805/0001-98 […]. lEia-sE: CNPJ n° 
10.801.805/0001-98[…].

Cod. Mat.: 884060

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE CONTRATO
sÚMUla do ConTraTo nº 006/pMsC/2023 da dispEnsa dE 
liCiTaÇÃo nº452/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar 
de santa Catarina. CONTRATADA: arte Caseira restaurante 
lTda ME. OBJETO: Fornecimento de alimentação pronta – opM 
de são Bento do sul. VALOR: r$437.726,25. processo sGp-e 
pMsC/66938/2022. Florianópolis, 13 de janeiro de 2023. andré 
Cartaxo Esmeraldo – Cel pM diretor dalF/pMsC.

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE CONTRATO
sÚMUla do ConTraTo nº 012/pMsC/2023 da dispEnsa 
dE liCiTaÇÃo nº475/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia 
Militar de santa Catarina. CONTRATADA: osmar josé de souza 
lanches ME. OBJETO: Fornecimento de alimentação pronta – 
opM de são Bonifácio. VALOR: r$ 45.000,00. processo sGp-e 
pMsC/69515/2022. Florianópolis, 13 de janeiro de 2023. andré 
Cartaxo Esmeraldo – Cel pM diretor dalF/pMsC

Cod. Mat.: 883973

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE CONTRATO
sÚMUla do ConTraTo nº 011/pMsC/2023 da dispEnsa dE 
liCiTaÇÃo nº542/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar de 
santa Catarina. CONTRATADA: restaurante e churrascaria jane 
lTda ME. OBJETO: Fornecimento de alimentação pronta – opM 
de rancho Queimado. VALOR: r$ 40.000,00. processo sGp-e 
pMsC/70164/2022. Florianópolis, 13 de janeiro de 2023. andré 
Cartaxo Esmeraldo – Cel pM diretor dalF/pMsC.

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE CONTRATO
sÚMUla do ConTraTo nº 013/pMsC/2023 da dispEnsa dE 
liCiTaÇÃo nº455/pMsC/2022. CONTRATANTE: polícia Militar 
de santa Catarina. CONTRATADA: restaurante e churrascaria 
jane lTda ME. OBJETO: Fornecimento de alimentação pronta 
– opM de angelina. VALOR: r$ 32.300,00. processo sGp-e 
pMsC/67552/2022. Florianópolis, 13 de janeiro de 2023. andré 
Cartaxo Esmeraldo – Cel pM diretor dalF/pMsC

Cod. Mat.: 883910

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
S.A BADESC

Extrato de Aditivo – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 005/21
OBJETO: Aumento permitido pelo art. 81, §1º da Lei 13.303/16.
CONTRATADA: aMl Consulting serviços de inteligência Financeira 
ltda. DATA DA ASSINATURA: 05/01/2023
Luana Elise Pedron Sobral – Diretora Presidente e.e. e Paulo 
Renato Vieira Castro – Diretor de Operações

Cod. Mat.: 884077

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
S.A BADESC.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 038-22
OBJETO: Venda direta bem 369 – mat. 5.118 – Blumenau.
CONTRATADA: luli indústria e Comércio de Confecções Eireli 
DATA DA ASSINATURA: 27.12.2022
Luana Elise Pedron Sobral – Diretora Presidente e.e. e Paulo 
Renato Vieira Castro – Diretor de Operações

Cod. Mat.: 884018

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento EXTRATO 
CONTRATO STE Nº 000135/2022/SRN. CASAN X VR  COMER-
CIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA.  oBjETo: 
reforma Geral Elétrica – ETa de rio do sul. oriGEM: Cd nº 
000235/2022/srn. Valor: r$ 65.250,00. praZo: 60 dias  daTa 
dE inÍCio: 12/01/2022.

Cod. Mat.: 884035

CIDASC
Extrato do contrato de prestação de serviços nº 70/2021, 
oriundo do Edital n° 0012/2021 - pregão Eletrônico nº 874447, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços 
de assistente de representação e Motorista de representação. 
Contratada: W TradinG solUTions EirEli. Valor mensal: 
r$ 14.310,77 (quatorze mil, trezentos e dez reais e setenta e sete 
centavos Valor total contratado: r$ 171.729,24 (cento e setenta e 
um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).. 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, com início em 05 de agosto 
de 2021 e término em 04 de agosto de 2022. Data da assinatura: 
04 de agosto de 2022. Florianópolis, sC, 12 de janeiro de 2023. 
junior Kunz – presidente. Aprovação do GGG: 2021so3550.

Cod. Mat.: 884022

CIDASC
Extrato do contrato de prestação de serviços nº 9321, oriundo 
do Edital n° 0015/2021 - pregão Eletrônico nº 883417, cujo objeto 
é a aquisição de 01 (um) Veículo automotor, ano/modelo2021, 0 
(zero) quilômetro, novo, tipo Camionete, Modelo pickup. destinado 
ao transporte de passageiros e cargas leves –Marca/Modelo: Fiat/
Toro Endurance 2.0. Contratada: Via Mondo aUToMóVEis 
pEÇas lTda Valor mensal: r$ 14.310,77 (quatorze mil, trezen-
tos e dez reais e setenta e sete centavos Valor total contratado: 
r$174.300,00(cento e setenta e quatro mil e trezentos reais). Prazo 
de vigência: o prazo de vigência do contrato inicia-se na data de 
sua assinatura e se estenderá até o término da garantia concedida. 
Data da assinatura: 24 de setembro de 2021. Florianópolis, sC, 
12 de janeiro de 2023. junior Kunz – presidente. Aprovação do 
GGG: 2021so4288.

Cod. Mat.: 884033

SCGÁS - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO CONTRATO Nº: PLE-047/22
Contrato nº plE-047/22. Objeto: Aquisição, instalação e configu-
ração de uma solução de nGFW (next Generation Firewall), com 
suporte e garantia por um período de 60 meses. Contratado: BY 
sEVEn Consultoria em Tecnologia da informação ltda. Valor: r$ 
402.746,93. Assinatura: 09/01/2023. Vigência: 12 meses. Sig-
natários: a diretoria, pela sCGÁs; e, daniel Fernando sangalli, 
diretor Executivo, pelo contratado. Luciana Cristina da Silva. 
Gerente de administração e suprimentos em exercício.

Cod. Mat.: 883977

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. processo psFs n° 
3604/2022. Objeto: TErMo dE CoopEraÇÃo TÉCniCa para 
adoÇÃo dE proCEdiMEnTos ConjUnTos CoM VisTas a 
parTiCipaÇÃo dos porTos dE sÃo FranCisCo do sUl 
E dE iMBiTUBa na 27º inTErModal soUTH aMÉriCa 2023 a 
realizar-se entre os dias 28/02/2023 a 02/03/2023. Partes:sCpar 
porto de são Francisco do sul s.a  e sCpar porto de imbituba 
s.a. Vigência: 4 (quatro) meses contados da data de assinatura. 
signatários: Vladimir Arthur Fey, Reinaldo A. Ferreira de Lima 
e Moisés Eduardo Garcia Junqueira e pela sCpar porto de 
imbituba Aristeu Cavalca e josé João Tavares. são Francisco 
do sul, 12 de janeiro de 2023.

Cod. Mat.: 884055

Estado de santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
processo adm. nº.1/2023
dispensa de licitação nº 1/2023
Tipo: Contrato de rateio das despesas de manutenção e ampliação 
das atividades do serviço de atendimento de resgate Médico ae-
romédico (sara), da polícia Civil de santa Catarina. Cis aMosC.
Valor:  r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
razão da Escolha: art. 24, XXVi da lei 8.666/93,
o Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte ende-
reço e horários: rua porto União, 968, nos dias úteis de segunda 
à sexta, das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00hrs, endereço 
eletrônico: aguasdechapeco.sc.gov.br, ou inForMaÇÕEs pelo 
email: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br, fone (0**49) 33390855. 
a04C1C1dEBEC649adBa938408d845B10a0323794
OSCAR BARELA -  PREFEITO EM EXERCICIO

Cod. Mat.: 883965
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico Nº 6/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de 
Transporte Escolar Terceirizado para atender a demanda das 
Unidades Escolares da rede de Ensino do Município de araquari.
Prazo para recebimento das propostas: até as 08:00 h do dia 
27/01/2023. Informações: a íntegra do edital e seus anexos 
poderá ser obtida no seguinte endereço: rua Coronel almeida, 
nº 60 – Centro, araquari/sC, ou no site www.araquari.atende.net, 
esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.
Código de registro no TCE-SC:
1F51Fd1145a0F9BE5C29580F8a0a4a3C861734C9
Araquari/SC, 12/01/2023.

HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração

Cod. Mat.: 883968

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 – FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 – FMS – ERRATA I
Comunicamos que o Edital da licitação supracitada, publicado 
no d.o.U, seção 3, pág. 179, no dia 03/01/2023, foi republicado 
conforme Errata i. objeto: aquisição de materiais ambulatoriais 
para atender às demandas da secretaria Municipal de saúde 
de Balneário piçarras. data da reabertura da sessão pública: 
30/01/2023 às 09h. o edital na íntegra encontra-se disponível no 
site balneariopicarras.atende.net. registrado no TCE com a chave: 
Fa38a420BE69F0ECd2198C226d50B66EaE3FE850. Balneário 
piçarras (sC), 12 de janeiro de 2023. Susana Perinotti - Secretária 
Municipal de Saúde.

Cod. Mat.: 884071

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência nº. 011/pMBr/2023
Tipo: MEnor prEÇo global.
Data e horário da sessão de abertura: 14/02/2023 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 Pavimentação à base de lajotas 
sextavadas de concreto, compreendendo, pavimentação, 
drenagem (quando for o caso), nas Ruas: Magé Fernandes, 
Paquetá, Cabo Frio, Búzios, Torre, Colibri, Getúlio Vargas, 
Travessa Lagoa do Jacaré, Benta Cândida de Jesus, Rio de 
Janeiro, Vidal Osório dos Santos, José Serafim Neto, Enge-
nheiro José Oscar da Rosa e Av. dos Esportes”, no município 
de Balneário rincão/sC”,  conforme projeto, Memorial descritivo, 
planilha orçamentária e Cronograma anexos, de acordo com o 
Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamen-
to – FINISA- Apoio Financeiro para Despesa de Capital, de 
Número 0602863 – 90.
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, 12 de janeiro de 2023.
JAIRO CELOY CUSTODIO
PREFEITO MUNICIPAL
(Assinado no Original)

Cod. Mat.: 884056

prEFEiTUra dE Barra VElHa
sECrETaria dE adMinisTraÇÃo
processo administrativo nº 152/2022
pregão Eletrônico nº 085/2022
aViso sUspEnsÃo
B952EadB62aFd16a2177529567C476FC519895d9
a prefeitura de Barra Velha, através da secretaria de administração, 
nos termos da lei n° 10.024/2019 e subsidiariamente, pela lei nº 
8.666/93e suas alterações, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a suspensão da licitação na Modalidade prEGÃo 
ElETrÔniCo do tipo Menor preço Global para registro de preços 
aquisição de Gêneros alimentícios, destinados para a alimentação 
Escolar (Merenda), conforme especificações e condições estabele-
cidas no Termo de referência constante do anexo i deste Edital.. 
o edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados 
para download nos sites: www.barravelha.sc.gov.br e www.bnc.
org.br. Barra Velha, 09 de janeiro de 2023. DOUGLAS ELIAS DA 
COSTA – prefeito.

Cod. Mat.: 883941

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 003/2023
Pregão Eletrônico nº 002/2023
BB870E2D9EFBEEA70FDD62933109330F73C96A0F
a prefeitura de Barra Velha, através da secretaria de administração, 
nos termos da lei n° 10.024/2019 e subsidiariamente, pela lei nº 
8.666/93e suas alterações, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na Modalidade prEGÃo 
ElETrÔniCo do tipo Menor preço Global para registro de pre-
ços para prestação de serviço de Telefonia Móvel e serviços de 
dados para Fornecimento de internet Móvel, com fornecimento de 
aparelhos em comodato para atender as necessidades de uso das 
secretarias, departamentos e setores da administração Municipal 
Direta do Município de Barra Velha/SC, conforme especificações 
e condições estabelecidas no Termo de referência constante do 
anexo i deste Edital. recebimento das propostas até: 26/01/2023 
às 13:00 horas. data da sessão pública: 26/01/2023 às 13:15 ho-
ras, a abertura das propostas será através do Endereço eletrônico 
www.bnc.org.br. o edital, em inteiro teor, estará à disposição dos 
interessados para download nos sites: www.barravelha.sc.gov.br 
e www.bnc.org.br. Barra Velha, 12 de janeiro de 2023. DOUGLAS 
ELIAS DA COSTA – prefeito.

Cod. Mat.: 884074

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº. 96/2022
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução da obra de 
ampliação da Escola nr. 01, situada na rua dr. pedro Zimmer-
mann, nr. 8107, bairro itoupava Central, Blumenau/sC, conforme 
especificações constantes neste edital e anexos -  SEPLAN. 
Contrato de Repasse nr. 883109/2019, firmado entre o Município 
de Blumenau e o Ministério da Cidadania, tendo como mandatária 
a Caixa Econômica Federal. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 
13 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas. EdiTal CoMplETo, sem 
custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.br e/ou site oficial 
do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base 
legal: lei nº 8.666/93 e alterações, lei Complementar nº 123/06 
e alteração. Blumenau, 09/01/2023. andErson rosa - sECrE-
TÁrio MUniCipal dE adMinisTraÇÃo. protocolo TCE sC nº   
004Fdd18C48d70354d8a60BE7BBCE476093032E8.

Cod. Mat.: 883894

EsTado dE sanTa CaTarina prEFEiTUra MUniCipal dE 
BoMBinHas
EXTraTo dE pUBliCaÇÃo do dÉCiMo priMEiro TErMo 
adiTiVo do ConTraTo 061/2021- pMB
a57Eda7F38B5d9a60505532EBF0d36Ed2E9898B8
oBjETo: o presente termo tem por objeto prorroGar o prazo 
da vigência contratual para o dia 06 de fevereiro de 2023.

ConTraTada: CanTo GrandE EnGEnHaria EirEli, inscrita 
no Cnpj sob nº 29.414.584/0001-23, com sede na rua Hortência, 
nº 242, Cidade de Bombinhas, Estado de santa Catarina.
daTa da assinaTUra: 02 de janeiro de 2023.
Bombinhas, 12 de janeiro de 2023.
rosÂnGEla EsCHBErGEr
secretária de administração

Cod. Mat.: 884027

EsTado dE sanTa CaTarina prEFEiTUra MUniCipal dE 
BoMBinHas
EXTraTo dE pUBliCaÇÃo do priMEiro TErMo adiTiVo 
do ConTraTo 039/2022- pMB
73091a89906B6dd7d1d441543a153d8aF807a231
oBjETo: o presente termo tem por objeto a rEnoVaÇÃo da 
ConTraTaÇÃo dE EMprEsa EspECialiZada para FornECi-
MEnTo dE liCEnÇa dE Uso (loCaÇÃo) dE sisTEMa inFor-
MaTiZado dE GEsTÃo pÚBliCa MUniCipal, dEsEnVolVido 
EM TECnoloGia dE CoMpUTaÇÃo EM nUVEM, na ForMa 
dE liCEnÇa dE Uso (loCaÇÃo), sEM liMiTE dE UsUÁrios, 
sUporTE TÉCniCo EspECialiZado E ManUTEnÇÃo (Cor-
rETiVa E lEGal), para aTEndiMEnTo dE nECEssidadEs da 
adMinisTraÇÃo MUniCipal, resultando sUplEMEnTar r$ 
787.068,92 (setecentos e oitenta e sete mil, sessenta e oito reais 
e noventa e dois centavos) os valores originalmente contratados, 
bem como cuja vigência passa a ser de 05/01/2023 a 04/01/2024.
ConTraTada: ipM – sisTEMas lTda, inscrita no Cnpj sob nº 
01.258.027/0001-41, com sede a rua Cristóvão nunes pires, nº 
86, 6º andar da Torre süden, Centro, na cidade de Florianópolis/
SC, CEP 88010-120, endereço eletrônico juridico@ipm.com.br
daTa da assinaTUra: 02 de janeiro de 2023.
Bombinhas, 12 de janeiro de 2023.
rosÂnGEla EsCHBErGEr
secretária de administração

Cod. Mat.: 884063

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 190/2022 
– TOMADA DE PREÇOS – 021/2022 – Tipo: MEnor prEÇo 
GloBal – oBjETo: ToMada dE prEÇos para a ConTraTa-
ÇÃo dE EMprEsa HaBiliTada EM sErViÇos dE MÃo dE 
oBra para insTalaÇÃo do ConjUnTo CoMposTo por 
BiorrEaTor, BioFilTro E CaiXa dE CloraÇÃo para Tra-
TaMEnTo do EsGoTo dE parTE da EsCola MUniCipal dE 
Ensino BÁsiCo alTo BoniTo. EnTrEGa dos EnVElopEs: 
07/02/2023 até às 14h00min. aBErTUra dos EnVElopEs: 
07/02/2023 às 14h15min. Maiores informações poderão ser obti-
dos pessoalmente ou por e-mail ( ov.br" licitacao.coordenadoria@
cacador.sc.gov.br) na diretoria de licitações e Contratos, sito av. 
santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.
br no ícone licitações - editais, no horário de expediente em vigor.
Caçador, 10 de janeiro de 2023.

ALENCAR MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Cod. Mat.: 883570

AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO 156/2022 
– PREGÃO ELETRÔNICO – 070/2022 – Tipo: MEnor prEÇo 
GloBal – oBjETo: ConTraTaÇÃo dE pEssoa jUrÍdiCa 
EspECialiZada na ÁrEa dE sErViÇos dE liMpEZa E Con-
sErVaÇÃo prEdial para prEsTaÇÃo dE sErViÇos ConTi-
nUados dE GEsTÃo dE MÃo dE oBra TErCEiriZada CoM 
FornECiMEnTo dE insUMos. aBErTUra das proposTas: 
08/02/2023 até às 13h30min. iniCio da sEssÃo da dispUTa dE 
lanCEs: 08/02/2023 às 13h35min. Maiores informações poderão 
ser obtidos pessoalmente ou por e-mail (licitacao.coordenadoria@
cacador.sc.gov.br) na diretoria de licitações e Contratos, sito av. 
santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.
br no ícone licitações - editais, no horário de expediente em vigor.
Caçador, 10 de janeiro de 2023.

ALENCAR MENDES
PREFEITO MUNICIPAL

Cod. Mat.: 883604

PÁGINA 24 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.939 13.01.2023 (SEXTA-FEIRA)

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

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



EsTado dE sanTa CaTarina
FUndo MUniCipal dE saÚdE dE CanoinHas
EdiTal dE prEGÃo nº. FMs 04/2023 (ElETrÔniCo)
o Município de Canoinhas/sC, através do Fundo Municipal de 
saúde, Cnpj nº. 11.206.680/0001-10, sito à rua Felipe schmidt, 
10, centro, fará realizar no dia 02/02/2023, às 14h00min, licitação 
para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR DES-
TINADOS ÀS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), POLICLÍNICA 
MUNICIPAL, FARMÁCIAS MUNICIPAIS, UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, AMBULATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA, CENTRO IN-
TEGRADO DE SAÚDE BUCAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS, SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LABORATÓRIO MUNICIPAL E 
AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ZOONOSES). recebimento de 
propostas até às 13h00mim, no endereço eletrônico www.bll.org.
br do dia 02/02/2023. informações (47) 3621-7705. Cópia do edital 
no site: www.pmc.sc.gov.br no link licitações.
Francieli da Costa Colla
secretária de saúde

Cod. Mat.: 884004

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA – SC. AVISO DE LICITAÇÃO MODA-
LIDADE Concorrência Nº 1/2023 – PMC. Contratação de Servi-
ços. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
gerais de manutenção preventiva e corretiva elétrica e hidráulica, 
reparos e pequenas obras na construção civil, pintura, serviços de 
jardinagem e supervisor dos imóveis pertencentes ao patrimônio 
do Município de Concórdia - secretaria Municipal de Educação e 
do Fundo Municipal de saúde, neste Município, de acordo com o 
Memorial descritivo constante no anexo "d" do Edital. Recebimento 
das propostas: até as 10h00min do dia 16/02/2023. Abertura: dia 
16/02/2023 as 14h00min. Informações complementares: o Edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page 
www.concordia.sc.gov.br, link “Licitações”. Quaisquer informa-
ções 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) 3441-2164. registrado 
no TCE: aF5a84392846Fa9d9E8BdBaE8E5a02F51C35a089. 
Concórdia, sC, 12 de janeiro de 2023. FErnando sVillEn. 
secretário Municipal de Educação, em exercício.

Cod. Mat.: 884025

ESTADO DE SANTA CATARINA. GOVERNO DO MUNICÍPIO 
DE CRICIÚMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. aViso dE li-
CiTaÇÃo EdiTal dE CHaMada pÚBliCa nº. 004/pMC/2023 
(processo administrativo nº. 657535) oBjETo: Chamada pública 
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 
Familiar, Empreendedor Familiar rural ou suas organizações, para o 
atendimento ao programa nacional de alimentação Escolar/pnaE, 
destinados a alimentação Escolar dos alunos da rede Municipal 
de Ensino e entidades filantrópicas conveniadas, atendidos pela 
secretaria Municipal de Educação do Município de Criciúma/sC, 
nos termos do disposto no art. 14 da lei nº 11.947/2009 e na reso-
lução Cd/FndE nº 06/2020, alterada pela resolução Cd/FndE nº 
21/2021. daTa do rECEBiMEnTo/aBErTUra da liCiTaÇÃo: 
dia 06 de fevereiro de 2023, às 14h00min. EdiTal:  completo e 
demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a 
sexta-feira na diretoria de logística do Município de Criciúma, na 
sede administrativa do Município de Criciúma-sC, localizada na  
rua domênico sônego, nº 542 - paço Municipal Marcos rovaris 
– Criciúma/sC -CEp: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, 
pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou 
pelo endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br. CRICIÚMA/
sC, 12 de janeiro de 2023. CEliTo HEinZEn Cardoso - sE-
CrETÁrio dE EdUCaÇÃo. (assinado no original)

Cod. Mat.: 883934

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
TERMO ADITIVO N. 001 AO
Contrato Administrativo nº 96/2022
Contratante: prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
Contratado: TErraMaX ConsTrUÇÕEs E oBras lTda
objeto:  3. ClÁUsUla TErCEira - do prEÇo E CondiÇÕEs 
dE paGaMEnTo
3.1.2. projETo loTE 01: TrECHo do Final da ÁrEa UrBana 
À EsTaCa 122, CoM ÁrEa aproXiMada dE 21.629,04 M², nos 
TErMos do proCEsso n° sCC 00021228/2021, jUnTo ao 
GoVErno do EsTado dE sanTa CaTarina, no iMporTE 
dE r$ 5.078.286,93 (cinco milhões, setenta e oito mil duzentos 
e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), compreendendo 
o importe de r$ 4.970.000,00 (quatro milhões, novecentos e se-
tenta mil reais), considerando o repasse do ConVEnio n° sCC 
00021228/2021, jUnTo ao GoVErno do EsTado dE sanTa 
CaTarina, e o saldo remanescente de r$ 108.286,93 (cento e 
oito mil duzentos e oitenta e seis mil e noventa e três centavos) 
serão custeados através do FinanCiaMEnTo jUnTo a Finisa.
Faxinal dos Guedes, sC, em 11 de janeiro de 20122.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Cod. Mat.: 883945

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FORQUILHI-
NHA - AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de preços nº. 05/pMF/2023. OBJETIVO: 
a presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa 
especializada para execução de calçadas na rua oliveira Manuel 
silveira, com 1.170,82m, no Bairro santa libera, rua Maximiliano 
Gaidizinski, com 431,30m, no Bairro Vila lourdes e rua Francisco 
ronchi, com 600,00m, no Bairro ouro, no Município de Forqui-
lhinha/sC. Protocolo até: 30/01/2023 às 08:45 horas. Data da 
abertura: 30/01/2023 às 09:00 horas. EDITAL: Completo e demais 
esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira 
no departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no 
paço Municipal “26 de abril” Edifício sede da Municipalidade na 
avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 17:00 horas, 
ou por e-mail: editais@forquilhinha.sc.gov.br ou http://www.for-
quilhinha.sc.gov.br/. 
Forquilhinha, 12 de janeiro de 2023. 
NELI SEHNEM DOS SANTOS
presidente da Comissão de licitação.

Cod. Mat.: 883907

EsTado dE sanTa CaTarina prEFEiTUra MUniCipal dE 
iCara EXTraTo ConTraTUal
Contrato nº..: 002/2023
Contratante..: prEFEiTUra MUniCipal dE iCara
Contratada...: CoopaFi- Coop. dE aGriC. E pEsCa FaMiliar 
dE iÇara
Valor............: 911.938,14 (novecentos e onze mil novecentos e 
trinta e oito reais e quatorze centavos)
Vigência.......: início: 12/01/2023 Término: 31/12/2023
licitação......: dispensa de licitação p/ Compras e serviços nº.: 
220/2022 recursos.....: dotação: 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (36),
2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (37), 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (38),
2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (39), 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00 (40) 
objeto..........: dispEnsa para aQUisiÇÃo dE aliMEnTos da 
aGriCUlTUra FaMiliar E do EMprEEndEdor FaMiliar 
rUral para CoMpor a aliMEnTaÇÃo EsColar oFErE-
Cida aos alUnos MaTriCUlados na rEdE MUniCipal dE 
Ensino (CrECHE, prÉ-EsCola, Ensino FUndaMEnTal E 
EdUCaÇÃo dE joVEns E adUlTos - Eja) para CUMpri-
MEnTo do proGraMa dE aliMEnTaÇÃo EsColar - pnaE, 
dUranTE o ano lETiVo dE 2023.
içara, 12 de janeiro de 2023 dalVania pErEira Cardoso

Cod. Mat.: 883895

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
processo administrativo nº 232.pMi.2022 Tomada de preços 218.
pMi.2022
a prEFEiTUra MUniCipal dE iÇara torna público que Homo-
logou e Adjudicou a Tomada de preços 218.pMi.2022 referente 
a pavimentação asfáltica da Rodovia ICR 455 – Rod. Antônio 
Nunes de Mello, bairro Lombas, com extensão de 140 metros.
Empresa vencedora: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA. Valor total: R$ 363.699,65 (trezentos e sessenta e três mil 
seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).
içara, 12 de janeiro de 2023.

Dalvânia Cardoso.
Prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 883909

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/PMI/2023.
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
data e horário da sessão de abertura: 13/02/2023 às 09:00 horas.
objeto: pavimentação de acesso ao centro de cultura da comunida-
de de Campo Mãe luzia, no município de içara, iCr 351 rodovia 
juvenal josé silvano, bairro Campo Mãe luzia, Trecho: estaca 243 
+ 0 a 256 + 0 com extensão de 260,0 metros. retirada do edital: 
através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.
br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no 
link licitações/Editais. içara – sC, 12 de janeiro de 2023. Dalvania 
Cardoso. Prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 883971

EsTado dE sanTa CaTarina prEFEiTUra MUniCipal dE 
iCara EXTraTo ConTraTUal
Contrato nº..: 003/2023
Contratante..: prEFEiTUra MUniCipal dE iCara
Contratada...: jr ConsTrUÇÕEs E TErraplEnaGEM lTda Epp
Valor............: 363.699,65 (trezentos e sessenta e três mil seiscentos 
e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)
Vigência.......: início: 12/01/2023 Término: 11/01/2024 licitação......: 
Tomada de preço p/ obras e serv. Engenharia nº.: 218/2022
recursos.....: dotação: 1.016.4.4.90.00.00.00.00.00 (128),
1.016.4.4.90.00.00.00.00.00 (129)
objeto..........: paViMEnTaÇÃo asFÁlTiCa da rodoVia iCr 
455 - rod anTÔnio nUnEs dE MEllo, Bairro loMBas, 
CoM EXTEnsÃo dE 140 METros.
içara, 12 de janeiro de 2023 dalVania pErEira Cardoso

Cod. Mat.: 883989

prEFEiTUra MUniCipal dE irinEópolis
proCEsso liCiTaTório n.º 02/2023
prEGÃo prEsEnCial n.º 02/2023
CódiGo TCE-sC 6B361CFa5daC54Ca5552C10daC9F-
05107F998F01
a prefeitura Municipal de irineópolis, torna público para conhe-
cimento dos interessados que realizará no dia 26 de janeiro de 
2023, ás 09:00 horas, processo licitatório na Modalidade pregão 
presencial para registro de preços, com critério de adjudicação 
Menor preço por item, de acordo com a lei n° 10.520/02, visando 
aQUisiÇÃo dE MaTEriais diVErsos, dE HiGiEnE, liMpEZa 
E sEGUranÇa para ManUTEnÇÃo das aTiVidadEs dE-
sEnVolVidas na prEFEiTUra MUniCipal, nas UnidadEs 
EsColarEs da rEdE dE Ensino do MUniCÍpio, FUndo 
MUniCipal dE assisTÊnCia soCial, FUndo MUniCipal dE 
saÚdE E HospiTal MUniCipal BoM jEsUs do MUniCÍpio dE 
irinEópolis, CoM EnTrEGa parCElada, para o pErÍodo 
dE 12 MEsEs.  o Edital de licitação encontra-se a disposição dos 
interessados, no departamento de Compras e licitações, no horário 
das 08:30 às 11:30 e das 13:00 as 15:00,  sita a rua paraná, n.º 
200, Centro – irineópolis – sC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 
e no site www.irineopolis.sc.gov.br e https://irineopolis.atende.net/
autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1.
irineópolis, 11 de janeiro de 2023.
ladEMir FErnando arCari
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 883969
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023
CHaVE TCE: 034126117BB63F67292C86476CB15F50Fd66d081
o MUniCÍpio dE iTajaÍ torna público que até as 09h30min do dia 
30 de janeiro de 2023, receberá propostas no endereço eletrônico 
www.comprasbr.com.br, referente à licitação, na modalidade pre-
gão Eletrônico, do tipo Menor preço, cujo objeto é LOCAÇÃO DE 
TENDAS E PIRÂMIDES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. a sEssÃo pÚBliCa dE dispUTa dE prEÇos 
oCorrErÁ Às 09h30min do dia 30 dE janEiro dE 2023. 
os interessados poderão acessar o edital no endereço eletrônico 
mencionado acima ou através do site www.itajai.sc.gov.br. Maiores 
informações no e-mail licitacoes@itajai.sc.gov.br.
itajaí (sC), 11 de janeiro de 2023
jEan Carlos sEsTrEM
secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 883960

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023
CHaVE TCE: C006C903CCF2d52a01406FC1Bd2CB12372562a2a
o MUniCÍpio dE iTajaÍ torna público que até as 08h30min do dia 
30 de janeiro de 2023, receberá propostas no endereço eletrônico 
www.comprasbr.com.br, referente à licitação, na modalidade pre-
gão Eletrônico, do tipo Menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE SAÚDE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
a sEssÃo pÚBliCa dE dispUTa dE prEÇos oCorrErÁ Às 
08h30min do dia 30 dE janEiro dE 2023. os interessados po-
derão acessar o edital no endereço eletrônico mencionado acima 
ou através do site www.itajai.sc.gov.br. Maiores informações no 
e-mail licitacoes@itajai.sc.gov.br.
itajaí (sC), 11 de janeiro de 2023
jEan Carlos sEsTrEM
secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 883961

EXTraTo dE HoMoloGaÇÃo
a prefeitura Municipal de itapema/sC, através da prefeita Municipal, 
nilza nilda simas, torna público que foi homologado o processo 
licitatório n° 158/2022, Tomada de preços nº 02.006.2022.; do 
oBjETo: Contratação de empresa para execução de reforma da 
Unidade Escolar CMEi pequeno príncipe e Unidade Escolar CMEi 
Caminhos do saber localizados no Bairro Morretes do Município de 
itapema, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme 
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico 
financeiro, anexos ao processo. LOTE I: Unidade Escolar CMEI 
pequeno príncipe: ConTraTado:  V j CoMÉrCio dE MaTEriais 
dE ConsTrUÇÃo E sErViÇos dE TErraplEnaGEM EirEli; 
Cnpj: 23.982.081/001-78; do Valor: r$ 59.804,14 (cinquenta e 
nove mil, oitocentos e quatro reais e quatorze centavos). loTE ii: 
Unidade Escolar CMEi Caminhos do saber: ConTraTado:  Ms 
parsEViTT ConsTrUTora EirEli; Cnpj: 28.591.276/0001-00; 
do Valor: r$ 640.248,31 (seiscentos e quarenta mil, duzentos 
e quarenta e oito reais e trinta e um centavos). daTa dE HoMo-
loGaÇÃo: 09/01/2023.
itapema, 09 de janeiro de 2023.
nilZa nilda siMas
prefeita Municipal

Cod. Mat.: 883889

EXTraTo do ConTraTo nº 158/2022 - proCEsso nº 200/2022
do oBjETo: aquisição de veículo 4x4 tipo "mini utilitário espor-
tivo" para atender às necessidades da Fundação ambiental Área 
Costeira de Itapema, conforme especificações e quantitativos 
estimados constantes no anexo i do Edital nº. 07.084.2022. 
ConTraTada: sEKai CoMErCio dE VEÍCUlos lTda; Cnpj: 
17.606.998/0001-75; do Valor: r$ 225.000,00 (duzentos e vinte 
mil reais); do praZo: o prazo de vigência do contrato será a 
partir da assinatura do mesmo até 10 de fevereiro de 2023. daTa 
da assinaTUra: 29/12/2022.
itapema, 29 de dezembro de 2022.
nilZa nilda siMas
prefeita Municipal

Cod. Mat.: 883890

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
o Município de joinville, através da Unidade de processos da 
secretaria de administração e planejamento, leva ao conhecimento 
dos interessados que o processo licitatório de Concorrência nº 
574/2022, destinado à Contratação de empresa para constru-
ção da Vila da Saúde da Unidade Básica de Saúde da Família 
Aventureiro III, restou deserto.
joinville, 11 de janeiro de 2023.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina Bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 883974

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 Credenciamento nº 015/2023 destinado 
ao credenciamento de empresa especializada no transporte 
aéreo doméstico regular e internacional, para o fornecimento 
de passagens aéreas em linhas nacionais e internacionais, 
compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento e 
reembolso, sem o intermédio de agência de turismo, a partir da 
data de 13/01/2023, 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: 87d599FB25C65360C50EdE21d7779E06a8517Caa.
joinville, 12 de janeiro de 2023.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina Bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 883976

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 020/2023, destinado a contra-
tação de serviços de comunicação para editoração e publicação 
do relatório de atividades de 50 anos do Museu arqueológico 
de sambaqui de joinville/Masj, livro formato digital (pdF), ver-
são em formato E-Book (edição e publicação), na data/Horário: 
26/01/2023 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: 
a7C769C828638a86F452512987CE17B2dE7a5BBa.
joinville, 12 de janeiro de 2023.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina Bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 883984

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 494/2022 destinado à Contratação 
de empresa especializada para a reforma do Futuro Centro de 
Formação da Secretaria de Educação, bem como o julgamento 
efetuado pela Comissão de licitação, adjudicando o objeto licitado 
à empresa classificada e seu respectivo valor, qual seja: Implanta 
Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, 
com o valor de r$ 7.702.219,75.
joinville, 12 de janeiro de 2023.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina Bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 883986

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 451/2022 destinado ao credenciamento 
de prestadores de serviços de saúde mental para internação 
psiquiátrica, moradia assistida e comunidade terapêutica, no Mu-
nicípio de joinville. após análise dos documentos de habilitação, 
a Comissão decide inabilitar o instituto Fênix serviços de saúde 
ltda. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. a ata da reunião para julgamento dos documentos 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br, no link "Editais de licitação".
joinville, 12 de janeiro de 2023.
sabine jackelinne leguizamon - presidente da Comissão – por-
taria nº 233/2022

Cod. Mat.: 883991

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - o Município de joinville, através 
da Unidade de processos da secretaria administração e planeja-
mento, leva ao conhecimento dos interessados que homologa o 
processo licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 
745/2022 (UasG 453230), destinado à futura e eventual Aquisição 
de produtos de panificação para o preparo de lanches para 
pacientes internados e acompanhantes legalmente instituídos 
de pacientes do Hospital Municipal São José, bem como o jul-
gamento efetuado pela pregoeira e Equipe de apoio, adjudicando 
o objeto licitado à empresa vencedora em seus respectivos lotes 
e valores totais, quais sejam: Panificadora e Mercearia Helena 
ltda - lote 1 - r$905.380,00; lote 2 - r$313.850,00; lote 4 - 
r$79.012,00. restou FraCassado o lote 3. joinville/sC, 12 
de janeiro de 2023. ricardo Mafra, secretário da administração e 
planejamento. silvia Cristina Bello, diretora Executiva.

Cod. Mat.: 883995

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 802/2022, UasG 453230, 
destinado à contratação de empresa para prestação de serviço de 
transporte de materiais com veículo tipo caminhão, com plataforma 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educa-
ção, bem como o julgamento efetuado pelo pregoeiro, adjudicando 
o objeto licitado à empresa vencedora em seu respectivo item e 
valor total, qual seja: Hanna TransporTE &TErraplEnaGEM 
lTda, item 01 - r$ 264.000,00.
joinville, 12 de janeiro de 2023.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina Bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 884001

AVISO DE SUSPENSÃO
o Município de joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria administração e planejamento leva ao conhecimento dos 
interessados que está sUspEndEndo "sine die", para revisão 
das especificações do Termo de Referência - Anexo VI do edital, 
conforme solicitado pela secretaria de infraestrutura Urbana, 
através do Memorando sEi nº 0015529154/2023 - sEinFra.
Uar, o processo licitatório de pregão Eletrônico nº 880/2022 - 
UasG 453230, destinado ao registro de preços, visando a futura 
e eventual contratação de empresa para prestação de serviço 
de caminhão com equipamento combinado (hidrojato - vácuo/
alta aspiração) para atender as necessidades da secretaria de 
infraestrutura Urbana - sEinFra. Maiores informações estão à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.
gov.br/compras/pt-br.
joinville, 12 de janeiro de 2023.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina Bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 884014

RERRATIFICAÇÃO II
REF prEGÃo ElETrÔniCo nº 194/2022 sms
oBjETo:rEGisTro dE prEÇos para aQUisiÇÃo dE EQUi-
paMEnTos do Tipo TErMinais VirTUais para aCEsso 
rEMoTo CoMplETos, CoM MoniTor, MoUsE, E TEClado, 
para ÁrEas dE aTEndiMEnTo À saÚdE, EM UnidadEs dE 
saÚdE, E dEMais sETorEs da sECrETaria MUniCipal 
dE saÚdE. o Município de lages, representado neste ato pelo 
secretário de administração e Fazenda, presente a supremacia 
do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do 
art. 21 da lei 8.666/93 e diplomas Complementares, torna notório 
aos interessados que a Rerratificação nº 02 da PE 194/2022- SMS 
está disponível no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/. Em decor-
rência das alterações ficam estabelecidas novas datas e prazos 
para realização do certame, conforme segue: as proposTas 
CoMErCiais e doCUMEnTos dE HaBiliTaÇÃo deverão ser 
enviados até as 09:00horas do dia 25/01/2023, exclusivamente 
por meio eletrônico, conforme subitem 5.1 deste edital. a sEssÃo 
pÚBliCa, se iniciará às 09:00horas do dia 25/01/2023, no en-
dereço eletrônico www.gov.br/compras. poderá ser apresentado 
pEdido dE EsClarECiMEnTo e iMpUGnaÇÃo ao Edital 
deste pregão até as 23:59 horas do dia 20/01/2023, nos termos 
do decreto 10.024/19 e diplomas Complementares [...]. sem mais 
para o momento, subscrevo-me, atenciosamente,
lages, 13 de janeiro de 2023
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

Cod. Mat.: 883908
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Estado de santa Catarina. MUniCÍpio dE lajEado GrandE. 
aViso dE liCiTaÇÃo. processo administrativo nº 003/2023. 
EdiTal:  dispensa de licitação para Compras e serviços nº 
001/2023. oBjETo: Contratação de empresa para a prestação 
de serviços continuados de Tecnologia da informação e Comuni-
cação. Fornecedor: Consórcio de informática na gestão pública 
Municipal - CiGa. Vigência: 12/01/2023 até 31/12/2023. Valor 
estimado: r$8.085,36 (oito mil, oitenta e cinco reais e trinta e seis 
centavos). lajeado Grande/sC, 12 de janeiro de 2023. anderson 
Elias Bianchi. prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 883936

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023
TIPO: “Menor Preço por Item”. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventuais aquisições parceladas de gêneros alimentícios para 
os alunos da Educação infantil e Ensino Fundamental da rede 
Municipal de Ensino de LeobertoLeal, conforme especificações 
constantes no anexo i, do Edital de pregão presencial nº 001/2023. 
LEGISLAÇÃO: lei nº 10.520/02, decreto Municipal nº 23/2007, 
lei nº 8.666/93, lei orgânica e o Edital. ABERTURA: prefeitura 
Municipal, localizada a rua Mainolvo lehmkuhl, nº 20, leoberto 
leal/sC, às 14:00 (quatorze horas), do dia 25 de janeiro de 2023. 
Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado ou no 
site www.leobertoleal.sc.gov.br. informações fone: (48) 3268 1212.  
Em 11/01/2023. VITOR NORBERTO ALVES - prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 883915

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 22/2022. Processo 
de Licitação n° 32/2022. licitação diferenciada – Modo Exclusivo 
destinado à MEi, Microempresas e Empresas de pequeno porte 
para o lote 06 e ampla concorrência para os lotes 01, 02, 03, 04 e 
05. objeto: seleção de propostas por lote visando ao registro de 
preços para a contração de empresas para prestação de serviços 
de transporte escolar de estudantes de localidades do município 
de luiz alves cujo acesso é difícil ou impossível para os ônibus 
de transporte escolar da secretaria Municipal de Educação. Me-
nor preço por lote. recebimento das propostas: das 8h do dia 
16/01/2023 até às 8h do dia 26/01/2023. abertura e julgamento: a 
partir das 10h do dia 26/01/2023. Horário de Brasília (dF). local: 
http://bnc.org.br/ - (bolsa nacional de compras – BnC). retirada do 
Edital: in loco, site: https://luizalves.atende.net/ ou http://bnc.org.br/. 
luiz alves, 12 de janeiro de 2023. Marcos pedro Veber – prefeito

Cod. Mat.: 884044

CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022
o MUniCÍpio dE oTaCÍlio CosTa, Estado de santa Catarina, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cnpj sob 
nº 75.326.066/0001-75, neste ato representado pelo prefeito Mu-
nicipal, sr. Fabiano Baldessar de souza, por meio da Comissão 
permanente de licitações, comunicam aos interessados que 
farão realizar licitação para obras e serviços de engenharia, na 
modalidade ToMada dE prEÇos, cujo objeto é “Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de materiais e 
execução de Cabeceiras de Ponte nas localidades de “Gugel-
min”, de “Goiabal/Petrolândia”, de “Manduri” e na localidade de 
“Campo Chato”, em conformidade com os projetos em anexo, 
arquivos e características neles descritas.”  os envelopes de 
“HaBiliTaÇÃo” e “proposTa” deverão ser entregues no Setor 
30/01/2023. abertura da sessão será às 09h00min do mesmo 
dia. a presente licitação será do tipo MEnor prEÇo GloBal. a 
pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada 
no setor de licitações, endereço avenida Vidal ramos junior, 228, 

Centro administrativo, paço Municipal a partir do dia 13 de janeiro 
de 2023 e no endereço eletrônico: http://www.otaciliocosta.sc.gov.
br. otacílio Costa/sC, 12 de janeiro de 2023. rodriGo BarTH 
pErEira presidente Comissão permanente de licitações.

Cod. Mat.: 883902

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu prefeito, 
torna público, que realizará através da plataforma eletrônica www.
bll.org.br (Bolsa de licitações do Brasil-Bll) certame licitatório, 
prEGÃo ElETroniCo n. 02/2023, proCEsso liCiTaTório 
nº 02/2023, SENDO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CAMINHAS EMPI-
LHÁVEIS, COMPACTAS, LAVÁVEIS E COM CAPACIDADE 
MINIMA DE 55KG PARA A CRECHE MUNICÍPAL DE PINHEIRO 
PRETO, conforme especificações junto ao Edital Convocatório e 
anexos. declara aberta o acolhimento das propostas comerciais 
até às 08:15h do dia 30/01/2023, início da sessão na mesma data 
a partir das 08:30h.
Maiores informações no endereço eletrônico: eiropreto.sc.gov.
br"www.pinheiropreto.sc.gov.br ou na sede administrativa em 
pinheiro preto, sito na av. Mal. Costa e silva, n. 111, fone (49) 
3562-2000. pinHEiro prETo-sC, 12 dE janEiro dE 2023.
GilBErTo CHiarani
prEFEiTo

Cod. Mat.: 883935

Extrato de Homologação e adjudicação – prefeitura Municipal de 
rancho Queimado. processo licitatório nº 90/2022 – Tomada de 
preços nº 14/2022. objeto: escolha da proposta mais vantajosa 
para a contratação de Empresa especializada para prestação 
de serviço de engenharia para elaboração de projetos para a 
revitalização da Praça Pública Teófilo Schutz, no Município de 
rancho Queimado/sC, com recursos provenientes da Emenda 
parlamentar individual nº 202239490001. Considerando a regula-
ridade do procedimento, hei por bem, com base no inc. Vi, do art. 
43, da lei Federal nº 8.666/93, homologar e adjudicar o objeto 
licitado, a empresa Magnus Engenharia e arquitetura lTda - Cnpj 
n° 09.549.705/0001-37, no valor total de r$ 75.300,00 (setenta e 
cinco mil e trezentos reais). rancho Queimado, 12 de janeiro de 
2023. publique-se. Cleci aparecida Veronezi – prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 883900

Extrato do Termo aditivo de Contrato n° i-05/2022. Contratante: 
prefeitura Municipal de rancho Queimado. Contratado: Eonix Co-
mercial EirEli, inscrita no Cnpj/MF sob nº 05.937.672/0001-41. 
objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para implantação 
da sala multiuso no CEi Menino jesus, provenientes do convênio 
estadual sEF 00011371/2021, fornecimento de equipamentos e 
materiais para implantação da sala de informática no CEi Menino 
jesus, provenientes do convênio estadual sEF 00011375/2021, e 
fornecimento de equipamentos escolares para a Escola Municipal 
altamiro diniz, provenientes do convênio estadual sEF 00011365/2021. 
Este termo tem por objetivo o aditamento ao prazo, que será de 19 
de janeiro de 2023 à 27 de fevereiro de 2023, ficam ainda ratificadas 
todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, 
naquilo que não conflitarem com o presente aditamento. Data de 
assinatura: 12 de janeiro de 2023. publique-se. Cleci aparecida 
Veronezi. prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 884042

EsTado dE sanTa CaTarina
prEFEiTUra MUniCipal dE TanGarÁ

Aviso de Retificação
processo licitatório n. 208/2022 pregão Eletrônico n. 19/2022
o Município de Tangará, através do Chefe do poder Executivo, 
torna público aos interessados em participar do referido certame, 
a RETIFICAÇÃO do pregão Eletrônico cujo objeto é o registro de 
preço a ConTraTaÇÃo dE EMprEsa/pEssoa FÍsiCa EspE-
CialiZada na ÁrEa dE rEFriGEraÇÃo para insTalaÇÃo 

E dEsinsTalaÇÃo dE aparElHos CondiCionadorEs dE 
ar E EXECUÇÃo do plano dE ManUTEnÇÃo, opEraÇÃo 
E ConTrolE - pMoC para Todas as sECrETarias do 
MUniCÍpio, polÍCia MiliTar, polÍCia CiVil, Corpo dE 
BoMBEiros MiliTar, HospiTal MUniCipal FrEi roGÉrio, 
alterando a data do certame para o dia 25 de janeiro de 2023 às 
14h00min, passando a vigorar com a nova redação. os demais 
conteúdos ficam inalterados. As alterações podem ser obtidas na 
sede adm. do Município, sito a av. irmãos piccoli, 267, Fone 49 
35327450 ou através dos sites https://www.tangara.sc.gov.br/ e 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.
Tangará, 12 de janeiro de 2023.

osCar ZiMErMann dos sanTos
prefeito Municipal E.E

Cod. Mat.: 883906

EsTado dE sanTa CaTarina
prEFEiTUra MUniCipal dE TanGarÁ

Aviso de Retificação
processo licitatório n. 228/2022 pregão presencial n. 89/2022
o Município de Tangará, através do Chefe do poder Executivo, 
torna público aos interessados em participar do referido certame, 
a RETIFICAÇÃO do pregão presencial cujo objeto é o registro de 
preço a ConTraTaÇÃo dE EMprEsa para EFETUar sErViÇo 
dE BorraCHaria (rEMoÇÃo, ConsErTo, BalanCEaMEn-
To, GEoMETria, rECapaGEM E VUlCaniZaÇÃo dE pnEUs) 
na FroTa dE VEiCUlos E MÁQUinas pErTEnCEnTEs as 
sECrETarias dE adMinisTraÇÃo, EdUCaÇÃo, aGriCUl-
TUra, oBras, GaBinETE, saÚdE, FUndo dE assisTÊnCia 
soCial, poliCia MiliTar E Corpo dE BoMBEiros, alterando 
assim a data do certame do dia 20/01/2023 para dia 25 de janeiro 
de 2023 às 10h00min, passando a vigorar com a nova redação. os 
itens alterados estão elencados no site da prefeitura Municipal de 
Tangará, juntamente com o edital atualizado. os demais conteúdos 
ficam inalterados.
Tangará, 12 de janeiro de 2023.

osCar ZiMErMann dos sanTos
prefeito Municipal E.E

Cod. Mat.: 883933

Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 001/FMS/2023. Pregão 
Eletrônico. Registro de Preço nº 001/FMS/2023. objeto: aquisição 
de materiais e equipamentos de enfermagem para manutenção 
das atividades nas Unidades Básicas, do Fundo Municipal de 
saúde, do município de Tijucas/sC. Tipo: Menor preço por item; 
data de abertura:25de janeirode 2023, as 10h00; informações 
Complementares: o Edital e inteiro teor está a disposição dos 
interessados no setor de licitações, sito a rua Cel. Büchelle, 01, 
Centro, Tijucas – sC e no site www.tijucas.sc.gov.br. Elói Mariano 
rocha – prefeito Municipal

Cod. Mat.: 883970

EsTado dE sanTa CaTarina
MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - proCEsso adM nº 03/2023 – ToMa-
da dE prEÇos p/ CoMpras E sErViÇos. nº 03/2023. Tipo: 
Menor preço/por item. objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO-
LETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS RURAIS E RESÍDUOS INERTES NÃO CONTAMINADOS 
COLETADOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO DO OESTE/SC.  Entrega dos envelopes: 08:15 hs do dia 
08 de fevereiro de 2023. abertura dos envelopes: às 08:30 hs do 
dia 08 de fevereiro de 2023. o Edital e esclarecimentos poderão 
ser obtidos nos seguintes endereços e horários: av. são luiz, nº 
531, nos dias uteis de segunda a sexta, das 07:30 às 11:30 e das 
13:00 às 17:00 hs, Fone (49)3348 1212, pelo site:  HYpErlinK 
"http://www.uniaodooeste.sc.gov.br" www.uniaodooeste.sc.gov.
br, ou através do e-mail:  "mailto:compras@uniaodooeste.sc.gov.
br" compras@uniaodooeste.sc.gov.br. União do Oeste/SC, 12 de 
janeiro de 2023. ValMor Golo. prEFEiTo MUniCipal.
Código registro TCE: 427B7d88B6d84654900BFFd9578a-
61384C0282B6

Cod. Mat.: 884034
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EsTado dE sanTa CaTarina
MUniCÍpio dE UrUssanGa

aViso dE EdiTal dE ToMada dE prEÇos nº 01/2023/pMU

objeto: o presente procedimento licitatório tem por objetivo a 
Contratação de Empresa Especializada para a implantação de 
parques infantis nas Unidades Escolares do Município de Urus-
sanga/SC, conforme especificações constantes do projeto básico 
e demais anexos do Edital. Transferência de recursos financeiros 
do Governo do Estado-sEd, através dos repasses das emendas 
impositivas de 2022, destinada pela Emenda nº 0754/2022 (autor 
da emenda: luiz Fernando Vampiro). recebimento dos envelopes: 
até 09h00 do dia 30/01/2023 na sede da prefeitura Municipal, sito 
à praça da Bandeira, 12 – departamento de licitações. abertura 
dos envelopes: às 09h30 do dia 30/01/2023. o edital estará à 
disposição dos interessados das 08h00 às 11h30 e das 13h00 
às 17h00, de segunda-feira à sexta-feira, em dias úteis, no paço 
Municipal lydio de Brida, na praça da Bandeira, n.º 12 ou poderá 
ser acessado no site oficial desta municipalidade  HYPERLINK 
"http://www.urussanga.sc.gov.br" www.urussanga.sc.gov.br, na 
página principal, ícone liCiTaÇÕEs. outros esclarecimentos 
poderão ser solicitados no e-mail ussangalicitacao@urussanga.
sc.gov.br" urussangalicitacao@urussanga.sc.gov.br ou através do 
telefone (48) 3465-1188.
ademir Brandieli pedro
secretário de administração.

Cod. Mat.: 884019

EsTado dE sanTa CaTarina
MUniCÍpio dE UrUssanGa

aViso dE EdiTal dE ToMada dE prEÇos nº 02/2023/pMU

objeto: o presente procedimento licitatório tem por objetivo a 
contratação de empresa do ramo pertinente para a Execução da 
reforma da Escola Municipal professor Ernesto Cesar Mariot loca-
lizada no Bairro de Villa no Município de Urussanga/sC, conforme 
especificações constantes do projeto básico e demais anexos do 
Edital. recebimento dos envelopes: até 09h00 do dia 31/01/2023 
na sede da prefeitura Municipal, sito à praça da Bandeira, 12 – 
departamento de licitações. abertura dos envelopes: às 09h30 
do dia 31/01/2023. o edital estará à disposição dos interessados 
das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, de segunda-feira à 
sexta-feira, em dias úteis, no paço Municipal lydio de Brida, na 
Praça da Bandeira, n.º 12 ou poderá ser acessado no site oficial 
desta municipalidade  HYpErlinK "http://www.urussanga.sc.gov.br" 
www.urussanga.sc.gov.br, na página principal, ícone liCiTaÇÕEs. 
outros esclarecimentos poderão ser solicitados no e-mail ussan-
galicitacao@urussanga.sc.gov.br" urussangalicitacao@urussanga.
sc.gov.br ou através do telefone (48) 3465-1188.
ademir Brandieli pedro
secretário de administração.

Cod. Mat.: 884062

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 0015/2023 – Dispensa de Licitação nº 0005/2023
o Município de Xanxerê, neste ato representado pelo prefeito 
Municipal, sr. oscar Martarello, justifica a Dispensa de Licitação 
para a Contratação de serviços especializados de consultoria 
para revisão e atualização do Código tributário Municipal – CTM, 
com a empresa ConTriBUTo EsTUdos TriBUTÁrios, Cnpj: 
12.097.585/0001-99, no valor total r$ 8.700,00 (oito mil e setecen-
tos reais), de acordo com a lei nº 8.666/93 e suas alterações em 
seu art. 24, inciso ii. Xanxerê-sC, 12 de janeiro de 2023. adenilso 
Biasus – prefeito Municipal em exercício.

Cod. Mat.: 883956

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022 PMXV. Código registro TCE: 
CD620D6A832A3BC1107A4568E91DA85AFB130F66. Objeto: 
registro de preço para a possível prestação de serviços mecâni-
cos em geral e aquisição de peças/produtos, para a manutenção 
de maquinas pesadas da frota do município de Xavantina - sC, 

conforme especificações do Anexo "C" Termo de Referência deste 
edital. Tipo: Maior percentual de desconto oferecido para peças E 
serviços Hora/Homem por lote. Recebimento das propostas: até 
às 13h30 do dia 26/01/2023. Abertura dos envelopes: no mesmo 
dia às 13h45. o Edital e informações poderão ser obtidas no site 
(http://www.xavantina.sc.gov.br - link: Transparência – licitações 
– pregão), na prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na 
rua prefeito octávio Urbano simon, nº 163, Centro, de segunda 
a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 horas e das 13:00 às 
17:00 horas, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100. Xavantina - sC, 
em 11 de janeiro de 2023. ARI PARISOTTO Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 883946

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E NOVA DATA DE ABER-
TURA DE PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Xaxim através de seu Prefeito comunica o 
presente Pregão Presencial, a saber:
Processo Licitatório nº 0002/2023
Edital: pregão presencial n° 0001/2023.
Objeto: outorga de permissão de uso de espaço público para 
EXploraÇÃo E CoMErCialiZaÇÃo dE EsTandEs, ali-
MEnTaÇÃo, BEBidas, EsTaCionaMEnTo E EnTradas 
do parQUE, durante a realização da EXpo XaXiM - Feira da 
Indústria, Comércio e Tecnologia do Agronegócio, que se dará 
de 27 de abril a 01 de maio de 2023, no parque de Exposições  
do CTG Marca da Ferradura, no Município de Xaxim, com forne-
cimento das estruturas, equipamentos, material gráfico, serviços 
especializados, divulgação, produção e realização dos shows e 
demais serviços descritos.
Entrega dos Envelopes: até às 13:30 min do dia 26 de janeiro 
de 2023.
Abertura dos Envelopes: às 14:00 h do dia 26 de janeiro de 2023.
o Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: 
rua rui Barbosa, n° 347, de segunda a sexta, das 07h30min às 
11h30min e das 13h às 17h, ou na página eletrônica do município 
www.xaxim.sc.gov.br.

Xaxim – sC, 12 de janeiro de 2023.

Susana Aparecida Danielli de Barros
pregoeira

Cod. Mat.: 883899

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
ambiental limpeza Urbana e saneamento ltda., torna público 
que requereu ao instituto do Meio ambiente do Estado de santa 
Catarina (iMa), a licença ambiental de instalação para atividade 
de disposição Final de rejeitos Urbanos em aterros sanitários 
(Emissário para lançamento de efluente tratado) (FCEI 633227), 
localizada na rua dos Bororós, 890, distrito industrial, joinville/sC.

Cod. Mat.: 882551

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
ambiental limpeza Urbana e saneamento ltda., torna público 
que requereu ao instituto do Meio ambiente do Estado de santa 
Catarina (iMa), a licença ambiental de instalação para atividade 
de disposição Final de rejeitos Urbanos em aterros sanitários 
(projeto: reconformação da Área Emergencial), localizada na rua 
dos Bororós, 890, distrito industrial, joinville/sC.

Cod. Mat.: 882553

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
ambiental limpeza Urbana e saneamento ltda., torna público 
que requereu ao instituto do Meio ambiente do Estado de santa 
Catarina (iMa), a licença ambiental de instalação para atividade 
de disposição Final de rejeitos Urbanos em aterros sanitários 
(instalação da Área 3) (FCEi 625840), localizada na rua dos 
Bororós, 890, distrito industrial, joinville/sC.

Cod. Mat.: 882554

processo seletivo
assistente administrativo i
HEMosC Criciúma
inscrições até o dia 16/01/2023: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 013/2023

Cod. Mat.: 883892

Mineração portobello lTda. torna público que recebeu do instituto 
do Meio ambiente do Estado de santa Catarina (iMa), a licença de 
operacao 4090/2022, válida por 48 meses para atividade de lavra 
a ceu aberto por escavação, localizada na estrada geral, localidade 
de arroio do rancho, leoberto leal/sC.CONCESSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTALDE OPERACAO 4090/2022rua artista Bittencourt, 
30, Centro88020-060 - Florianópolis - santa CatarinaFone: + 55 
48 36654190E-mail: ima@ima.sc.gov.brURL: www.ima.sc.gov.br

Cod. Mat.: 883487

SAMASA - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2023.
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 01/2023.
o serviço autônomo Municipal de Água e saneamento ambiental 
do Município de Três Barras – sC (saMasa), torna público que 
sob a regência da lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da 
8.883/94 receberá até as 09 h e 00 min. do dia 24 de fevereiro de 
2023, a documentação e propostas para “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM “OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DO SISTEMA COMERCIAL 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS”, DA CIDADE 
DE TRÊS BARRAS - SC (BAIRROS SITUADOS NA SEDE DO 
MUNICÍPIO MAIS O DISTRITO SÃO CRISTÓVÃO)”, em con-
formidade com as disposições contidas no edital e seus anexos.
abertura da licitação: em reunião pública, na prefeitura Municipal, 
às 09 h e 15 min. do dia 24 de fevereiro de 2023.
informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordena-
doria de licitações da prefeitura Municipal de Três Barras - sC, na 
avenida santa Catarina, nº. 616 Centro – telefone 47 3623-0121 
– Três Barras - sC ou no site: http://tresbarras.sc.gov.br ícone “li-
CiTaÇÕEs aBErTas” – filtrar processos por entidade: saMasa 
- sErViÇo aUTÔnoMo MUniCipal dE ÁGUa E sanEaMEnTo 
aMBiEnTal do MUniCÍpio dE TrÊs Barras, ou ainda, junto a 
administração da autarquia saMasa - serviço autônomo Municipal 
de Água e saneamento ambiental do município de Três Barras  - 
sC, localizada na av. rigesa, nº 270, Centro – Três Barras – sC, 
fone 47 3623-1473. poderão ainda, serem solicitadas copias do 
edital pelo e-mail: licitacao@tresbarras.sc.gov.br.
Três Barras - sC, 11 de janeiro de 2023.
paola saBrina pErEira – prEsidEnTE
sUlianY lEsCoViTZ dE soUZa – assEssora jUridiCa
Código de registro no TC: 035dEF46EE1BddaCCFd27E8134d29E-
352BF4F48F

Cod. Mat.: 883857

DR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Cnpj n° 80.736.895/0001-66 - nirE 42201080375
19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Andrea Hufenussler Leigue, brasileira, casada em comunhão 
parcial de bens, ceramista, portadora da cédula de identidade rG 
nº X.XXX.281 sEspdC/sC e inscrita no CpF sob o nº XXX.
XX6.139-30, residente e domiciliada na rua Maresia, nº 17, praia 
do Francês, CEp 57160-000, Cidade de Marechal deodoro, Esta-
do de alagoas; Christiane Hufenussler, brasileira, casada, publi-
citária, inscrita no CpF sob o nº XXX.XX6.629-68, portadora da 
cédula de identidade rG nº XXX.XXX.943 ssp/sC, residente e 
domiciliada na rua piçarras, nº 60, apartamento 1102, Centro, 
CEp 89.252-115, na Cidade de jaraguá do sul, Estado de santa 
Catarina; Karin Marianne Hufenussler de Leigue, brasileira, vi-
úva, administradora de empresas, inscrita no CpF sob o nº XXX.
XX7.149-49 e portadora da cédula de identidade rG nº X.XXX.783-
8 ssp/sC, residente e domiciliada na rua Vereador Cantalício 
Erico Flores, rio Branco, CEp 89270-000, na Cidade de Guara-
mirim, Estado de santa Catarina; Karina Hufenussler Leigue 
Coelho, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, médica 
veterinária, portadora da Carteira nacional de Habilitação nº 
XXXXX486459 dETran/sC e inscrita no CpF sob o nº XXX.
XX6.119-96, residente e domiciliada na rua Vereador Cantalicio 
Erico Flores, rio Branco, Cidade de Guaramirim, Estado de san-
ta Catarina, CEp 89270-000; Luis Hufenussler Leigue, brasileiro, 
casado em comunhão parcial de bens, publicitário, portador da 
cédula de identidade rG nº X.XXX.694 ssp/sC e inscrito no CpF 
sob o nº XXX.XX6.099-08, residente e domiciliado na rua Expe-
dicionário Cabo Harry Hadlich, nº 474, ap. 903, Centro, Cidade de 
jaraguá do sul, Estado de santa Catarina, CEp 89251-380; Mo-
nika Hufenussler Conrads, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheira química, inscrita no CpF 
sob o nº XXX.XX9.309-53 e portadora da cédula de identidade rG 
nº XXX.832 ssp/sC, residente e domiciliada na alameda Cabral, 
nº 471, são Francisco, CEp 80.410-064, na Cidade de Curitiba, 
Estado do paraná; e Mit Serviços de Consultoria em Gestão 
Empresarial Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cnpj sob o nº 15.764.224/0001-47, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na junta Comercial do Estado do paraná 
- jUCEpar - sob nirE 41208344326, em sessão de 10/03/2016, 
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com sede na rua Visconde do rio Branco, nº 1488, conjunto 1609, 
Edifício Universe life square, Centro, CEp 80420-210, na Cidade 
de Curitiba, Estado do paraná, neste ato representada por sua 
sócia-administradora, Monika Hufenussler Conrads, já qualifica-
da; únicos sócios da DR. Participações Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no Cnpj sob o nº 80.736.895/0001-66, com 
seus atos constitutivos devidamente arquivados na junta Comer-
cial do Estado de santa Catarina - jUCEsC - sob nirE 42201080375, 
em sessão de 01/08/1988, com sede na rua Ferdinando pradi, nº 
277, sala 301, Centro, CEp 89.251-580, na Cidade de jaraguá do 
sul, Estado de santa Catarina (“sociedade”), resolvem alterar o 
Contrato social da sociedade de acordo com as condições esta-
belecidas nas cláusulas seguintes: Cláusula 1ª - decidem os 
sócios, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar o 
Protocolo de Justificação e Cisão Parcial da Sociedade, nos termos 
do Anexo I à presente alteração contratual (“protocolo”), bem como 
o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade, nos 
termos do Anexo II à presente alteração contratual (“laudo”), este 
elaborado com base no patrimônio líquido da sociedade, que será 
parcialmente vertido à Mit Serviços de Consultoria em Gestão 
Empresarial Ltda., anteriormente qualificada (“MIT”), nos termos 
do §3° do artigo 229 da Lei Federal n° 6.404/76 (“LSA”). Aprovam 
e ratificam os sócios, consequentemente, também por unanimida-
de de votos e sem ressalvas, a escolha dos peritos avaliadores 
srs. Claudeson Hornburg, brasileiro, casado pelo regime da 
comunhão parcial de bens, nascido em 25/03/1981, contador 
devidamente inscrito no Conselho regional de Contabilidade do 
Estado de santa Catarina sob o n° 034.203/o-0, portador da Cé-
dula de identidade rG nº XXX.435-2 ssp/sC e inscrito no CpF 
sob o n° XXX.XX4.319-03, residente e domiciliado na rua Mano-
el Francisco da Costa, n° 10.491, Vieira, na Cidade de jaraguá do 
sul, Estado de santa Catarina, CEp 89.252-130, Paulo Henrique 
Felicioni, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de 
bens, nascido em 10/11/1970, contador devidamente inscrito no 
Conselho regional de Contabilidade do Estado de santa Catarina 
sob o n° 021.880/o-4, portador da Cédula de identidade rG nº 
X.XXX-043 ssp/sC, inscrito no CpF sob o nº XXX.XX9.726-91, 
residente e domiciliado na rua leopoldo janssen, nº 465, Bl ii, 
apto. 404, nova Brasília, Cidade de jaraguá do sul, Estado de 
santa Catarina, CEp 89252-130, e Gabriel Nienkotter Ferrari, 
brasileiro, solteiro, nascido em 24/12/1999, contador devidamente 
inscrito no Conselho regional de Contabilidade do Estado de 
santa Catarina sob o n° 044.389/o-3, portador da Cédula de 
identidade rG nº X.XXX-683 ssp/sC, inscrito no CpF sob o nº 
XXX.XX9.949-05, residente e domiciliado na rua dona lídia, nº 
52, ilha da Figueira, CEp 89.258-440, para elaboração do laudo. 
Cláusula 2ª - por consequência das deliberações acima, decidem 
os sócios aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a 
cisão parcial da sociedade com a versão de parte de seu patrimô-
nio líquido, no montante total de r$ 12.820.143,00 (doze milhões, 
oitocentos e vinte mil, cento e quarenta e três reais) à MiT, nos 
termos do protocolo e do laudo, que juntos compõem as bases 
da operação de cisão parcial ora aprovada. Cláusula 3ª - Em razão 
da cisão parcial aprovada nos itens acima, decidem os sócios 
aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a redução do 
capital social da sociedade no montante de r$ 12.820.143,00 
(doze milhões, oitocentos e vinte mil, cento e quarenta e três reais), 
com a consequente redução do número de quotas, passando o 
capital social da sociedade de r$ 53.417.264,00 (cinquenta e três 
milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais), dividido em 53.417.264 (cinquenta e três milhões, 
quatrocentas e dezessete mil, duzentas e sessenta e quatro) 
quotas para r$ 40.597.121,00 (quarenta milhões, quinhentos e 
noventa e sete mil, cento e vinte e um reais), dividido em 40.597.121 
(quarenta milhões, quinhentas e noventa e sete mil, cento e vinte 
e uma) quotas representativas do capital social da sociedade, com 
valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada. Em decorrência da pre-
sente redução de capital, os sócios aprovam, também por unani-
midade de votos e sem ressalvas, a alteração da Cláusula 5ª do 
Contrato social da sociedade, que passará a ter a seguinte reda-
ção: Cláusula 5ª - o capital social é de r$ 40.597.121,00 (qua-
renta milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e vinte e um 
reais), dividido em 40.597.121 (quarenta milhões, quinhentas e 
noventa e sete mil, cento e vinte e uma) quotas, com valor nominal 
de r$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas 
em moeda corrente nacional e bens e assim distribuídas entre os 
sócios:  Sócios - Quotas - Valor (R$) - Part. (%): Andrea Hu-
fenussler Leigue - 4.570.143 - 4.570.143 - 11,26%; Christiane 
Hufenussler - 17.805.755 - 17.805.755 - 43,86%; Karin Marianne 
Hufenussler de Leigue - 4.095.326 - 4.095.326 - 10,08%; Karina 
Hufenussler Leigue Coelho - 4.570.143 - 4.570.143 - 11,26%; 
Luis Hufenussler Leigue - 4.570.143 - 4.570.143 - 11,26%; Mo-
nika Hufenussler Conrads - 4.985.611 - 4.985.611 - 12,28%; 
Total - 40.597.121 - 40.597.121,00 - 100,00%. Cláusula 4ª - a 
redução de capital social aprovada na Cláusula 3ª acima é reali-
zada mediante o cancelamento das quotas exclusivamente da 
sócia MiT, que confere ampla, irrestrita e total anuência à redução 
de capital social ora realizada, tendo em vista que será a MiT a 
pessoa jurídica a receber a parcela cindida da sociedade, em 

substituição à sua participação detida na sociedade. assim, da 
redução de capital social e do cancelamento das suas quotas nada 
reclamará, a qualquer tempo e qualquer título. Cláusula 5ª - os 
demais sócios conferem ampla, irrestrita e total anuência à cisão 
parcial ora formalizada, e renunciam a todo e qualquer direito de 
recebimento de quotas representativas do capital social da MiT, 
enquanto sociedade cindenda. da operação ora ajustada nada 
reclamarão, portanto, a qualquer tempo e qualquer título. Cláusu-
la 6ª - Por fim, os sócios autorizam a administração da Sociedade 
a providenciar todas as medidas necessárias para a consecução 
da cisão parcial, alterações de capital social e de quadro societá-
rio ora aprovadas, incluindo arquivamentos e publicações nos 
termos da lei. Cláusula 7ª - permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato social da sociedade que não foram expres-
samente alteradas pelo presente instrumento. E, por estarem 
assim justos e contratados, as partes assinam o presente instru-
mento em via única. jaraguá do sul, 03 de novembro de 2022. 
Andrea Hufenussler Leigue; Christiane Hufenussler; Karin 
Marianne Hufenussler de Leigue; Karina Hufenussler Leigue 
Coelho; Luis Hufenussler Leigue; Monika Hufenussler Conrads; 
Mit Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. - p. 
Monika Hufenussler Conrads. Anexo I a 19ª Alteração Contratu-
al da DR Participações Ltda., celebrada em 03 de Novembro 
de 2022. Protocolo de Justificação e Cisão Parcial da DR 
Participações Ltda. DR Participações Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no Cnpj sob o nº 80.736.895/0001-66, com 
seus atos constitutivos devidamente arquivados na junta Comer-
cial do Estado de santa Catarina - jUCEsC - sob nirE 42201080375, 
em sessão de 01/08/1988, com sede na rua Ferdinando pradi, nº 
277, sala 301, Centro, CEp 89.251-580, na Cidade de jaraguá do 
sul, Estado de santa Catarina, neste ato representada na forma 
de seu contrato social por suas administradoras sras. Karin Ma-
rianne Hufenussler de Leigue, brasileira, viúva, administradora 
de empresas, inscrita no CpF sob o nº XXX.XX7.149-49 e porta-
dora da cédula de identidade rG nº X.XXX.783-8 ssp/sC, resi-
dente e domiciliada na rua Vereador Cantalício Erico Flores, rio 
Branco, CEp 89270-000, na Cidade de Guaramirim, Estado de 
santa Catarina, e Monika Hufenussler Conrads, brasileira, ca-
sada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira 
química, inscrita no CpF sob o nº XXX.XX9.309-53 e portadora da 
cédula de identidade rG nº XXX.832 ssp/sC, residente e domi-
ciliada na alameda Cabral, nº 471, são Francisco, CEp 80.410-064, 
na Cidade de Curitiba, Estado do paraná (“Cindida” ou “socieda-
de”), Celebra o presente Protocolo de Justificação e Cisão Parcial 
(“protocolo”), com fundamento nos artigos 224 e 225 da lei Fede-
ral n° 6.404/76 (“lsa”), em atendimento ao disposto nos artigos 
227 e 229 da referida lei, conforme cláusulas e condições abaixo. 
Primeiro. Do objeto. O presente Protocolo tem por objeto a fixação 
das bases e condições que regularão a cisão parcial da Cindida, 
nos termos das disposições aplicáveis da lsa e Código Civil, para 
que parte do patrimônio líquido da Cindida seja vertido, pelo seu 
valor contábil, na data-Base, ao capital social de uma sociedade 
já existente, nos termos do §3° do artigo 229 da LSA, a saber, Mit 
Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj sob o nº 15.764.224/0001-
47, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na junta 
Comercial do Estado do paraná - jUCEpar - sob nirE 41208344326, 
em sessão de 10/03/2016, com sede na rua Visconde do rio 
Branco, nº 1488, conjunto 1609, Edifício Universe life square, 
Centro, CEp 80420-210, na Cidade de Curitiba, Estado do paraná 
(“MiT” ou “Cindenda”) (“Cisão parcial”). Segundo. Da Justificação. 
a Cisão parcial tem como objetivo a reestruturação do quadro 
societário da Sociedade e suas investidas, tendo por finalidade 
manter apenas pessoas físicas beneficiárias finais no quadro so-
cietário da sociedade, e tornar direto o investimento detido pela 
MiT nas investidas da sociedade. Terceiro. da responsabilidade 
pela elaboração do laudo de avaliação. Ficam nomeados como 
responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação necessário 
à consecução da operação de Cisão parcial (“laudo de avaliação”), 
os peritos avaliadores srs. Claudeson Hornburg, brasileiro, ca-
sado pelo regime da comunhão parcial de bens, nascido em 
25/03/1981, contador devidamente inscrito no Conselho regional 
de Contabilidade do Estado de santa Catarina sob o nº 034.203/o-
0, portador da Cédula de identidade rG nº XXX.435-2 ssp/sC e 
inscrito no CpF sob o n° XXX.XX4.319-03, residente e domiciliado 
na rua Manoel Francisco da Costa, n° 10.491, Vieira, na Cidade 
de jaraguá do sul, Estado de santa Catarina, CEp 89.252-130 
(“Claudeson”), Paulo Henrique Felicioni, brasileiro, casado pelo 
regime da comunhão parcial de bens, nascido em 10/11/1970, 
contador devidamente inscrito no Conselho regional de Contabi-
lidade do Estado de santa Catarina sob o n° 021.880/o-4, portador 
da Cédula de identidade rG nº X.XXX-043 ssp/sC, inscrito no 
CpF sob o nº XXX.XX9.726-91, residente e domiciliado na rua 
leopoldo janssen, nº 465, Bl ii, apto. 404, nova Brasília, Cidade 
de jaraguá do sul, Estado de santa Catarina, CEp 89252-130 
(“paulo”), e Gabriel Nienkotter Ferrari, brasileiro, solteiro, nasci-
do em 24/12/1999, contador devidamente inscrito no Conselho 
regional de Contabilidade do Estado de santa Catarina sob o n° 
044.389/o-3, portador da Cédula de identidade rG nº X.XXX.683 

ssp/sC, inscrito no CpF sob o nº XXX.XX9.949-05, residente e 
domiciliado na rua dona lídia, nº 52, ilha da Figueira, CEp 89.258-
440 (“Gabriel”). Quarto. Da avaliação do patrimônio líquido. o 
laudo de avaliação utilizou o critério contábil para aferir o patri-
mônio líquido da Cindida a ser vertido à Cindenda, e foi realizado 
com base no balanço patrimonial da Cindida datado de 31 de 
outubro de 2022 (“data-Base”), de acordo com as normas e prin-
cípios contábeis. Quinto. as variações patrimoniais posteriores à 
data-Base, referentes aos ativos vertidos, serão absorvidos inte-
gralmente pela Cindenda, independentemente de ajuste do preço 
de emissão e/ou da quantidade de quotas emitidas em razão da 
Cisão parcial. Sexto. Elementos do Ativo e do Passivo. À Cin-
denda serão destinados os elementos do ativo e do passivo da 
Cindida descritos a seguir, correspondentes ao saldo de acervo 
líquido total de r$ 12.820.143,00 (doze milhões, oitocentos e 
vinte mil, cento e quarenta e três reais): Elementos do ativo - 
Valor (R$): participação societária na investida duas rodas in-
dustrial ltda. - r$ 23.751.729,00; Elementos do passivo - Valor 
(R$): reserva de lucros da Cindida - r$ 10.931.586,00; saldo 
total - r$ 12.820.143,00 Sétimo. Alterações no capital social. a 
Cisão parcial da Cindida ensejará a redução de seu capital social 
em r$ 12.820.143,00 (doze milhões, oitocentos e vinte mil, cento 
e quarenta e três reais), com a consequente redução do número 
de quotas, passando o capital social da Cindida de r$ 53.417.264,00 
(cinquenta e três milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos 
e sessenta e quatro reais), dividido em 53.417.264 (cinquenta e 
três milhões, quatrocentas e dezessete mil, duzentas e sessenta 
e quatro) quotas para r$ 40.597.121,00 (quarenta milhões, qui-
nhentos e noventa e sete mil, cento e vinte e um reais), dividido 
em 40.597.121 (quarenta milhões, quinhentas e noventa e sete 
mil, cento e vinte e uma) quotas. as quotas representativas do 
capital social da Cindida serão assim distribuídas entre os sócios: 
Sócios - Quotas - Valor (R$) - Part. (%): Andrea Hufenussler 
Leigue  - 4.570.143 - 4.570.143 - 11,26%; Christiane Hufenuss-
ler - 17.805.755 - 17.805.755 - 43,86%; Karin Marianne Hufenus-
sler de Leigue - 4.095.326 -4.095.326 - 10,08%; Karina Hufenus-
sler Leigue Coelho -4.570.143 - 4.570.143 - 11,26%; Luis 
Hufenussler Leigue - 4.570.143 - 4.570.143 - 11,26%; Monika 
Hufenussler Conrads - 4.985.611 - 4.985.611 - 12,28%; Total - 
40.597.121 - 40.597.121,00 - 100,00%. Oitavo. as quotas repre-
sentativas do capital social da Cindida a serem canceladas em 
razão da redução de capital social, decorrente da Cisão parcial, 
serão todas de titularidade da Cindenda, provocando sua retirada 
do quadro societário da sociedade. Consequentemente, não serão 
atribuídas quotas da Cindenda aos demais sócios da Cindida, que 
terão suas participações na Cindida mantidas.  Nono. a diferença 
entre o montante reduzido do capital social da Cindida, em decor-
rência da Cisão parcial, e os elementos do ativo vertidos à Cin-
denda provém da versão de parte da reserva de lucros da Cinden-
da à Cindida, no montante de r$ 10.931.586,00 (dez milhões, 
novecentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais) 
que, somando ao montante de r$ 12.820.143,00 (doze milhões, 
oitocentos e vinte mil, cento e quarenta e três reais), reduzido do 
capital social da Cindida, perfaz o equivalente a r$ 23.751.729,00 
(vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos 
e vinte e nove reais), valor total do ativo cindido. Dez. apesar da 
absorção da parcela do patrimônio líquido da Cindida, a Cindenda 
terá seu capital social atual mantido, uma vez que receberia, como 
sócia da Cindida, quotas do seu próprio capital social, como Cin-
denda, que serão compensadas pelo cancelamento das quotas 
que detinha no capital social da Cindida. assim, o quadro social 
da Cindenda, após a Cisão parcial, se manterá o seguinte: Sócios 
- Quotas - Valor (R$) - Part. (%): Monika Hufenussler Conrads 
- 3.050.709 -3.050.709,00 - 76,00%; Reinhard Matthias Conrads 
- 25.439 - 25.439,00 - 0,65%; Luisa C. Hufenussler Conrads - 
937.579 - 937.579,00 - 23,35%; Total - 4.013.727 - 4.013.727,00 
- 100,00%. Onze. Da aprovação da operação de Cisão Parcial. 
a Cisão parcial será aprovada oportunamente pelos sócios da 
Cindida em alteração de Contrato Social celebrada para este fim 
e, na mesma ocasião, deliberarão pela aprovação do laudo de 
Avaliação e pela ratificação da nomeação dos peritos avaliadores 
responsáveis por sua elaboração. Doze. Das disposições finais. 
a Cisão parcial não estará sujeita a qualquer condição não ex-
pressa de forma explícita no presente instrumento. Treze. nos 
termos do parágrafo Único do artigo 233 da lsa, a Cindenda será 
responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas, 
sem solidariedade com a Cindida. Quatorze. as despesas decor-
rentes da avaliação do acervo patrimonial cindido serão suportadas 
igualmente pela Cindida. Todos os atos, registros e averbações 
necessárias à implementação da Cisão parcial competirão às 
respectivas administrações da Cindida. Quinze. se qualquer 
disposição do protocolo e seus anexos forem declarados por 
qualquer autoridade judicial ou outra autoridade competente, como 
nula ou de outro modo inexequível, as disposições restantes per-
manecerão em pleno vigor e efeito. a Cindida buscará, em até 30 
(trinta) dias, uma nova condição para substituir aquela inválida ou 
inexequível, com aprovação da Cindenda. os termos da nova 
condição devem ser o mais semelhante possível à intenção origi-
nal estampada neste protocolo. E, por estar justa e avençada, 
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firma o presente instrumento em via única. jaraguá do sul, 03 de 
novembro de 2022. DR Participações Ltda. - p. Karin Marianne 
Hufenussler de leigue; DR Participações Ltda. - p. Monika Hu-
fenussler Conrads. Anexo II a 19ª Alteração Contratual da DR 
Participações Ltda., celebrada em 03 de Novembro de 2022. 
Laudo de Avaliação para Fins de Cisão Parcial da DR Partici-
pações Ltda. - pelo presente instrumento, Claudeson Hornburg, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 
nascido em 25/03/1981, contador devidamente inscrito no Conse-
lho regional de Contabilidade do Estado de santa Catarina sob o 
n° 034.203/o-0, portador da Cédula de identidade rG nº XXX.435-
2 ssp/sC e inscrito no CpF sob o n° XXX.XX4.319-03, residente 
e domiciliado na rua Manoel Francisco da Costa, n° 10.491, 
Vieira, na Cidade de jaraguá do sul, Estado de santa Catarina, 
CEp 89.252-130 (“Claudeson”), Paulo Henrique Felicioni, brasi-
leiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, nascido 
em 10/11/1970, contador devidamente inscrito no Conselho re-
gional de Contabilidade do Estado de santa Catarina sob o n° 
021.880/o-4, portador da Cédula de identidade rG nº X.XXX-043 
ssp/sC, inscrito no CpF sob o nº XXX.XX9.726-91, residente e 
domiciliado na rua leopoldo janssen, nº 465, Bl ii, apto. 404, 
nova Brasília, Cidade de jaraguá do sul, Estado de santa Cata-
rina, CEp 89252-130 (“paulo”), e Gabriel Nienkotter Ferrari, 
brasileiro, solteiro, nascido em 24/12/1999, contador devidamente 
inscrito no Conselho regional de Contabilidade do Estado de 
santa Catarina sob o n° 044.389/o-3, portador da Cédula de 
identidade rG nº X.XXX-683 ssp/sC, inscrito no CpF sob o nº 
XXX.XX9.949-05, residente e domiciliado na rua dona lídia, nº 
52, ilha da Figueira, CEp 89.258-440 (“Gabriel”), peritos avaliado-
res nomeados pela administração da DR Participações Ltda., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj sob o nº 
80.736.895/0001-66, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na junta Comercial do Estado de santa Catarina - 
jUCEsC - sob nirE 42201080375, em sessão de 01/08/1988, 
com sede na rua Ferdinando pradi, nº 277, sala 301, Centro, CEp 
89.251-580, na Cidade de jaraguá do sul, Estado de santa Ca-
tarina (“Cindida” ou “sociedade”), para elaborar este laudo de 
avaliação, a fim de apurar o valor do patrimônio líquido da Socie-
dade em 31 de outubro de 2022 (“data-Base”). 1. Objetivo do 
Laudo de Avaliação: o presente laudo de avaliação tem como 
objetivo determinar o valor contábil do patrimônio líquido da Cin-
dida, na data-Base, para vertê-lo ao capital social de sociedade 
já existente (“Cindenda”), em operação de cisão parcial da socie-
dade (“Cisão parcial”). 2. Metodologia e Critério de Avaliação: 
os bens e direitos objeto de avaliação encontram-se devidamen-
te contabilizados e registrados pela Cindida, em conformidade com 
a legislação e práticas contábeis adotadas no Brasil, na data-Ba-
se. para elaboração do presente laudo de avaliação, foram utili-
zadas informações e documentos fornecidos por escrito ou ver-
balmente pela administração da Cindida. sendo assim, foram 
considerados verdadeiros os dados e informações obtidos para 
elaboração deste laudo, sem qualquer responsabilidade em relação 
à sua veracidade. o presente laudo não incluiu auditoria ou revisão 
ilimitada das demonstrações financeiras. A avaliação do patrimônio 
líquido da sociedade foi realizada mediante a aplicação da meto-
dologia contábil, ou seja, com fundamento nos valores constantes 
nos registros contábeis e demais elementos próprios da contabi-
lidade da Cindida, com base nos saldos finais à Data-Base, e está 
fundamentada nos artigos 183 e 184 da lei Federal nº 6.404/76, 
artigo 21 da lei Federal n° 9.249/95, e, no que couber, na instrução 
CVM n° 319. 3. Conclusão: Com base na documentação exami-
nada, concluem os peritos signatários deste laudo de avaliação 
que o valor do patrimônio líquido da sociedade, a ser vertido à 
Cindenda, com base nos valores contábeis, na data-Base, é de 
r$ 12.820.143,00 (doze milhões, oitocentos e vinte mil, cento e 
quarenta e três reais). o acervo patrimonial da Cindida que cor-
responde ao valor descrito acima é composto pelos seguintes 
elementos do ativo e passivo: Elementos do ativo - Valor (R$): 
participação societária na investida duas rodas industrial ltda. 
- r$ 23.751.729,00; Elementos do passivo - Valor (R$): reser-
va de lucros da Cindida - r$ 10.931.586,00; Saldo Total - R$ 
12.820.143,00. os peritos avaliadores declaram, para os devidos 
fins, que não têm quaisquer interesses diretos ou indiretos nas 
sociedades ou, ainda, na operação a que o presente laudo se 
destina. adicionalmente, informam que não houve, por parte dos 
controladores e administradores das sociedades envolvidas, qual-
quer tipo de limitação à realização do trabalho efetuado. Encerra-
-se o presente laudo de avaliação assinando-o em via única. 
jaraguá do sul, 03 de novembro de 2022. Claudeson Hornburg, 
Paulo Henrique Felicioni, Gabriel Nienkotter Ferrari. Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina - Certifico o Registro 
em 20/12/2022. data dos Efeitos 18/12/2022. arquivamento 
20222227133. protocolo 222227133 de 08/12/2022 - nirE 
42201080375. nome da empresa dr parTiCipaÇÕEs lTda. 
luciano leite Kowalski - secretário-geral em exercício.

Cod. Mat.: 883931

sErViÇo aUTÔnoMo MUniCipal dE ÁGUa E EsGoTo Tomada 
de preços 02-2204/2022 oBjETo: Contratação de serviços com 
fornecimento de materiais para a manutenção do filtro n° 2 (dois) 
da ETa ii, localizada no município de Blumenau (sC) como: reti-
rada do material filtrante existente com destinação final, fixação 
de placa de concreto com cantoneiras de 3 x ¼” e parabolts de 
½ x 3,5” em aço inox, limpeza e das crepinas e recolocação do 
material filtrante. ENTREGA ENVELOPES: dia 31 de janeiro de 
2023, às 08:30 horas. aBErTUra EnVElopEs: dia 31 de janeiro 
de 2023, às 09:00 horas. as empresas que não possuem CrC 
deverão apresentar documentação exigida para cadastramento, 
na diretoria de Compras e licitações da secretaria Municipal de 
administração, até o 3º dia anterior a data de abertura dos enve-
lopes, ou seja, dia 27/01/2023. EdiTal CoMplETo: sem custas 
via e-mail: karlakaestner@samae.com.br - Contato (47) 3331-8422 
e joaobremer@samae.com.br - Contato (47) 3331-8436 e/ou site 
oficial do município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. 
oBs: a EMprEsa QUE oBTEr o EdiTal dirETaMEnTE pElo 
siTE, sErÁ rEsponsÁVEl pEla ConsUlTa dE EVEnTU-
ais alTEraÇÕEs/inForMaÇÕEs pErTinEnTEs a EsTa 
liCiTaÇÃo. BasE lEGal: lei n.º 8.666/93 e suas alterações 
e legislações complementares. e-Sfinge: 6FB026CA1DB545F-
da61466215FF0B1dB7F37C6B7 Blumenau (sC), 11/01//2023. 
Michael raul schneider diretor presidente

Cod. Mat.: 883932

SAPIENS PARQUE S.A.
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SGPE N.º 008/2023
Objeto de contratação: o presente processo visa a contratação 
de empresa especializada em assessoria em Marketing a sapiens 
parque s.a.Modalidade: Dispensa de Licitação
Tipo de Licitação: 99 - não se aplica Tipo de Cotação: 03 -preço 
global. Prazo de entrega de propostas: as respectivas propostas 
deverão ser entregues na sapiens parque s.a, localizada na av. 
luiz Boiteux piazza, nº 1302, Canasvieiras, Florianópolis - 8056- 
000, ou no e-mail: sapiens@sapiensparque.sc.gov.br, no prazo 
de 2 (dois) dias.
Florianópolis, 11 de janeiro de 2023.
Projeto Básico assinado por Daniel dos Santos Leipnitz 
Diretor Presidente da Sapiens Parque S.A.

Cod. Mat.: 883944

EÓLICA TRAIRÍ LTDA.
Cnpj nº 09.252.423/0001-73 - nirE nº 42207383701
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 14 horas, na sede da socie-
dade, na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5.064, parte, bairro 
agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255. Presença: 
sócias representando a totalidade do capital social da sociedade. 
Convocação: dispensada a convocação pela presença de todas 
as Sócias, nos termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil/02. 
Mesa: paulo roberto Keller de negreiros - presidente; e osmar 
osmarino Bento -secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar 
sobre a redução de capital da sociedade. Deliberações, Todas 
Tomadas por Unanimidade: preliminarmente, foi aprovada a 
lavratura da presente ata em forma de sumário. Ordem do Dia: 
Item 1 -Considerando que o capital social se tornou excessivo 
em relação ao objeto da sociedade, decidem as sócias, nos 
termos do artigo 1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (“Código Civil”), reduzir o capital social da sociedade em 
r$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), passando 
de r$ 60.603.550,00 (sessenta milhões, seiscentos e três mil e 
quinhentos e cinquenta reais) para r$ 58.803.550,00 (cinquenta 
e oito milhões, oitocentos e três mil e quinhentos e cinquenta 
reais) com a extinção de 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) 
quotas, com valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 
o valor correspondente à redução restituído, em moeda corrente 
nacional, à sócia Energias Eólicas do Nordeste Ltda., que origi-
nalmente subscreveu e integralizou essa parcela do capital social, 
tudo com a expressa anuência da sócia ENGIE Brasil Energia 
S.A., ficando ratificado todos os atos já praticados pela diretoria 
dentro do escopo desta deliberação. assim, o capital social da 
sociedade passa a ser de r$ 58.803.550,00 (cinquenta e oito 
milhões, oitocentos e três mil e quinhentos e cinquenta reais), 
dividido em 58.803.550,00 (cinquenta e oito milhões, oitocentos 
e três mil e quinhentos e cinquenta) quotas, no valor nominal de 
r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia Energias Eólicas do 
Nordeste Ltda. titular de 58.803.549 quotas e a ENGIE Brasil 
Energia S.A. titular de 1 (uma) quota. Ficando os administradores 
da sociedade autorizados a praticar todos os atos decorrentes 
desta deliberação, em especial quanto à publicação e registro 
desta ata, observado o prazo previsto no artigo 1.084 e seus 
parágrafos do Código Civil. Encerramento: Esgotada a ordem 
do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 

conforme e aprovada pelos sócios que em seguida a assinam 
em conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 de 
janeiro de 2023. paulo roberto Keller de negreiros - presidente 
da mesa; e osmar osmarino Bento, secretário.

Cod. Mat.: 883987

EÓLICA FLEIXEIRAS I LTDA.
Cnpj nº 09.096.120/0001-09 - nirE nº 42207408721
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 15:30h, na sede da socie-
dade, na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, bairro 
agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255. Presença: 
sócias representando a totalidade do capital social da sociedade. 
Convocação: dispensada a convocação pela presença de todas 
as Sócias, nos termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil/02. 
Mesa: paulo roberto Keller de negreiros - presidente, e osmar 
osmarino Bento - secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar 
sobre a redução de capital da sociedade. Deliberações, todas 
tomadas por unanimidade: preliminarmente, foi aprovada a la-
vratura da presente ata em forma de sumário. ordem do dia: Item 
1 - Considerando que o capital social se tornou excessivo em relação 
ao objeto da sociedade, decidem as sócias, nos termos do artigo 
1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), 
reduzir o capital social da sociedade em r$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais), passando de r$ 72.771.348,00 (setenta e dois 
milhões, setecentos e setenta e um mil trezentos e quarenta e oito 
reais) para r$ 68.771.348,00 (sessenta e oito milhões, setecentos e 
setenta e um mil trezentos e quarenta e oito reais), com a extinção 
de 4.000.000 (quatro milhões) de quotas, com valor nominal de r$ 
1,00 (um real) cada uma, sendo o valor correspondente à redução 
restituído, em moeda corrente nacional, à sócia Energias Eólicas 
do Nordeste Ltda., que originalmente subscreveu e integralizou 
essa parcela do capital social, tudo com a expressa anuência da 
sócia ENGIE Brasil Energia S.A., ficando ratificado todos os atos já 
praticados pela diretoria dentro do escopo desta deliberação. assim, 
o capital social da sociedade passa a ser de r$ 68.771.348,00 
(sessenta e oito milhões, setecentos e setenta e um mil trezentos 
e quarenta e oito reais), dividido em 68.771.348 (sessenta e oito 
milhões, setecentas e setenta e uma mil trezentas e quarenta e oito) 
quotas, no valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a 
sócia Energias Eólicas do Nordeste Ltda. titular de 68.771.347 
quotas e a EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. 
Ficando os administradores da sociedade autorizados a praticar 
todos os atos decorrentes desta deliberação, em especial quanto 
à publicação e registro desta ata, observado o prazo previsto no 
artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: 
Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 
achada conforme e aprovada pelos sócios que em seguida a assi-
nam em conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 
de janeiro de 2023. paulo roberto Keller de negreiros - presidente 
da mesa; e osmar osmarino Bento, secretário.

Cod. Mat.: 883988

EÓLICA ESTRELA LTDA.
Cnpj nº 09.265.464/0001-02 - nirE nº 42207383515
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 10:00, na sede da sociedade, 
na rua paschoal apóstolo pítsica, 5064, parte, agronômica, CEp 
88025-255, Florianópolis/sC, Brasil. Convocação: dispensada a 
convocação pela presença de todas as Sócias, nos termos do §2º do 
artigo 1.072 do Código Civil/02. Presença: as sócias Quotistas (i) 
Energias Eólicas do Ceará Ltda., sociedade empresária limitada, 
Cnpj nº 09.265.531/0001-80, sediada na rua paschoal apóstolo 
pítsica, nº 5064, parte, agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 
88025-255, representada por josé luiz jansson laydner e por 
paulo roberto Keller de negreiros e (ii) Engie Brasil Energia 
S.A., sociedade anônima aberta, Cnpj nº 02.474.103/0001-19, 
sediada na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, agro-
nômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255, representada por 
Eduardo antonio Gori sattamini e por josé luiz jansson laydner. 
Mesa: paulo roberto Keller de negreiros - presidente, e osmar 
osmarino Bento - secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar 
sobre a redução de capital da sociedade. Deliberações, todas 
tomadas por unanimidade e sem reservas: preliminarmente, 
foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário. 
ordem do dia: Item 1 - Considerando que o capital social se tornou 
excessivo em relação ao objeto da sociedade, decidem as sócias, 
nos termos do artigo 1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 ("Código Civil"), reduzir o capital social da sociedade em 
r$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), passando 
de r$ 97.121.170,00 (noventa e sete milhões, cento e vinte e um 
mil, cento e setenta reais) para r$ 93.321.170,00 (noventa e três 
milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e setenta reais), com a 
extinção de 3.800.000 (três milhões e oitocentas mil) quotas, com 
valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor corres-
pondente à redução restituído, em moeda corrente nacional, à sócia 
Energias Eólicas do Ceará Ltda., que originalmente subscreveu 
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e integralizou essa parcela do capital social, tudo com a expressa 
anuência da sócia ENGIE Brasil Energia S.A., ficando ratificado 
todos os atos já praticados pela diretoria dentro do escopo desta 
deliberação. assim, o capital social da sociedade passa a ser de 
r$ 93.321.170,00 (noventa e três milhões, trezentos e vinte e um 
mil, cento e setenta reais), dividido em 93.321.170 (noventa e três 
milhões, cento e vinte e uma mil, cento e setenta) quotas, no valor 
nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia Energias 
Eólicas do Ceará Ltda. titular de 93.321.169 (noventa e três mi-
lhões, trezentas e vinte e uma mil, cento e sessenta e nove) quotas 
e a EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. Ficando os 
administradores da sociedade autorizados a praticar todos os atos 
decorrentes desta deliberação, em especial quanto à publicação 
e registro desta ata, observado o prazo previsto no artigo 1.084 
e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: Esgotada a 
ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme e aprovada pelas sócias que em seguida a assinam em 
conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 de janeiro 
de 2023. paulo roberto Keller de negreiros - presidente da mesa; 
e osmar osmarino Bento - secretário.

Cod. Mat.: 883990

EÓLICA SANTA MÔNICA LTDA.
Cnpj nº 12.445.328/0001-09 - nirE nº 42207451936
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 11:30, na sede da sociedade, 
na rua paschoal apóstolo pítsica, 5064, parte, agronômica, CEp 
88025-255, Florianópolis/sC, Brasil. Convocação: dispensada a 
convocação pela presença de todas as Sócias, nos termos do §2º do 
artigo 1.072 do Código Civil/02. Presença: as sócias Quotistas (i) 
Energias Eólicas do Ceará Ltda., sociedade empresária limitada, 
Cnpj nº 09.265.531/0001-80, sediada na rua paschoal apóstolo 
pítsica, nº 5064, parte, agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 
88025-255, representada por josé luiz jansson laydner e por 
paulo roberto Keller de negreiros e (ii) Engie Brasil Energia S.A., 
sociedade anônima aberta, Cnpj nº 02.474.103/0001-19, sediada 
na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, agronômica, 
Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255, representada por Eduardo 
antonio Gori sattamini e por josé luiz jansson laydner. Mesa: 
paulo roberto Keller de negreiros - presidente, e osmar osmari-
no Bento - secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar sobre a 
redução de capital da sociedade. Deliberações, todas tomadas 
por unanimidade e sem reservas: preliminarmente, foi aprovada 
a lavratura da presente ata em forma de sumário. ordem do dia: 
Item 1 - Considerando que o capital social se tornou excessivo em 
relação ao objeto da sociedade, decidem as sócias, nos termos do 
artigo 1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código 
Civil”), reduzir o capital social da sociedade em r$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais), passando de r$ 52.729.880,00 (cinquenta 
e dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta 
reais) para r$ 49.729.880,00 (quarenta e nove milhões, setecentos 
e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais), com a extinção de 
3.000.000 (três milhões) de quotas, com valor nominal de r$ 1,00 (um 
real) cada uma, sendo o valor correspondente à redução restituído, 
em moeda corrente nacional, à sócia Energias Eólicas do Ceará 
Ltda., que originalmente subscreveu e integralizou essa parcela 
do capital social, tudo com a expressa anuência da sócia EnGiE 
Brasil Energia S.A., ficando ratificado todos os atos já praticados 
pela diretoria dentro do escopo desta deliberação. assim, o capital 
social da sociedade passa a ser de r$ 49.729.880,00 (quarenta e 
nove milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta 
reais), dividido em 49.729.880 (quarenta e nove milhões, setecentos 
e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta) quotas, no valor nominal 
de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia Energias Eólicas 
do Ceará Ltda. titular de 49.729.879 (quarenta e nove milhões, 
setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove) quotas 
e a EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. Ficando os 
administradores da sociedade autorizados a praticar todos os atos 
decorrentes desta deliberação, em especial quanto à publicação 
e registro desta ata, observado o prazo previsto no artigo 1.084 
e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: Esgotada a 
ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme e aprovada pelas sócias que em seguida a assinam em 
conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 de janeiro 
de 2023. paulo roberto Keller de negreiros - presidente da mesa; 
e osmar osmarino Bento - secretário.

Cod. Mat.: 883993

EÓLICA GUAJIRU LTDA.
Cnpj nº 08.701.973/0001-60 - nirE nº 42207383175
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 15 horas, na sede da socie-
dade, na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, bairro 
agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255. Presença: 
sócias representando a totalidade do capital social da sociedade. 
Convocação: dispensada a convocação pela presença de todas 

as Sócias, nos termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil/02. 
Mesa: paulo roberto Keller de negreiros - presidente, e osmar 
osmarino Bento - secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar 
sobre a redução de capital da sociedade. Deliberações, todas 
tomadas por unanimidade: preliminarmente, foi aprovada a 
lavratura da presente ata em forma de sumário. ordem do dia: 
Item 1 - Considerando que o capital social se tornou excessivo em 
relação ao objeto da sociedade, decidem as sócias, nos termos do 
artigo 1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código 
Civil"), reduzir o capital social da sociedade em r$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), passando de r$ 64.207.705,00 (sessenta 
e quatro milhões, duzentos e sete mil setecentos e cinco reais) 
para r$ 59.207.705,00 (cinquenta e nove milhões, duzentos e 
sete mil setecentos e cinco reais), com a extinção de 5.000.000 
(cinco milhões) de quotas, com valor nominal de r$ 1,00 (um real) 
cada uma, sendo o valor correspondente à redução restituído, em 
moeda corrente nacional, à sócia Energias Eólicas do Nordeste 
Ltda., que originalmente subscreveu e integralizou essa parcela 
do capital social, tudo com a expressa anuência da sócia EnGiE 
Brasil Energia S.A., ficando ratificado todos os atos já praticados 
pela diretoria dentro do escopo desta deliberação. assim, o capital 
social da sociedade passa a ser de r$ 59.207.705,00 (cinquenta 
e nove milhões, duzentos e sete mil setecentos e cinco reais), 
dividido em 59.207.705 (cinquenta e nove milhões, duzentas e 
sete mil setecentas e cinco) quotas, no valor nominal de r$ 1,00 
(um real) cada uma, sendo a sócia Energias Eólicas do Nordeste 
S.A. titular de 59.207.704 quotas e a EnGiE Brasil Energia s.a. 
titular de 1 (uma) quota. Ficando os administradores da sociedade 
autorizados a praticar todos os atos decorrentes desta deliberação, 
em especial quanto à publicação e registro desta ata, observado o 
prazo previsto no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil. 
Encerramento: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos 
sócios que em seguida a assinam em conjunto com os membros 
da mesa. Florianópolis/sC, 05 de janeiro de 2023. paulo roberto 
Keller de negreiros - presidente da mesa; e osmar osmarino 
Bento, secretário.

Cod. Mat.: 883994

ENERGIAS EÓLICAS DO CEARÁ LTDA.
Cnpj nº 09.265.531/0001-80 - nirE nº 42207491971
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
1 - Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 12h00, na sede da so-
ciedade, na rua paschoal apóstolo pítsica, 5064, parte, agro-
nômica, CEp 88025-255, Florianópolis/sC, Brasil. Convocação: 
dispensada a convocação pela presença de todas as sócias, nos 
termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil/02. Presença: as 
sócias Quotistas (i) Engie Brasil Energias Complementares 
Participações Ltda., sociedade empresária limitada, Cnpj nº 
09.212.990/0001-04, sediada na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 
5064, parte, agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255, 
representada por Eduardo antonio Gori sattamini e por Marcelo 
Cardoso Malta e (ii) Engie Brasil Energia S.A., sociedade anônima 
aberta, Cnpj nº 02.474.103/0001-19, sediada na rua paschoal 
apóstolo pítsica, nº 5064, parte, agronômica, Florianópolis/sC, 
Brasil, CEp 88025-255, representada por Eduardo antonio Gori 
sattamini e por Marcelo Cardoso Malta. Mesa: Eduardo antonio 
Gori sattamini - presidente, e osmar osmarino Bento - secretário. 
Ordem do Dia: Item 1 - deliberar sobre a redução de capital da 
sociedade. Deliberações, todas tomadas por unanimidade e sem 
reservas: preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente 
ata em forma de sumário. ordem do dia: Item 1 - Considerando 
que o capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da 
sociedade, decidem as sócias, nos termos do artigo 1.082 da lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), reduzir o ca-
pital social da sociedade em r$ 14.300.000,00 (quatorze milhões 
e trezentos mil reais), passando de r$ 317.271.804,00 (trezentos 
e dezessete milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e 
quatro reais) para r$ 302.971.804,00 (trezentos e dois milhões, 
novecentos e setenta e um mil, oitocentos e quatro reais), com a 
extinção de 14.300.000 (quatorze milhões e trezentos mil) quotas, 
com valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor 
correspondente à redução restituído, em moeda corrente nacional, 
à sócia Engie Brasil Energias Complementares Participações 
Ltda., que originalmente subscreveu e integralizou essa parcela do 
capital social, tudo com a expressa anuência da sócia EnGiE Brasil 
Energia S.A., ficando ratificado todos os atos já praticados pela 
diretoria dentro do escopo desta deliberação. assim, o capital social 
da sociedade passa a ser de r$ 302.971.804,00 (trezentos e dois 
milhões, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e quatro reais), 
dividido em 302.971.804 (trezentos e dois milhões, novecentos e 
setenta e um mil, oitocentos e quatro) quotas, no valor nominal de 
r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia Engie Brasil Energias 
Complementares Participações Ltda. titular de 302.971.803 
quotas e a EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. 
Ficando os administradores da sociedade autorizados a praticar 
todos os atos decorrentes desta deliberação, em especial quanto 
à publicação e registro desta ata, observado o prazo previsto no 

artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: 
Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, achada conforme e aprovada pelos sócios que em seguida a 
assinam em conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 
05 de janeiro de 2023. Eduardo antonio Gori sattamini - presidente 
da mesa; e osmar osmarino Bento - secretário.

Cod. Mat.: 883996

EÓLICA MUNDAÚ LTDA.
Cnpj nº 08.629.553/0001-10 - nirE nº 42207381997
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 14:30h, na sede da socie-
dade, na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, bairro 
agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255. Presença: 
sócias representando a totalidade do capital social da sociedade. 
Convocação: dispensada a convocação pela presença de todas 
as Sócias, nos termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil/02. 
Mesa: paulo roberto Keller de negreiros - presidente; e osmar 
osmarino Bento - secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar sobre 
a redução de capital da sociedade. Deliberações, todas tomadas 
por unanimidade: preliminarmente, foi aprovada a lavratura da 
presente ata em forma de sumário. ordem do dia: Item 1 - Conside-
rando que o capital social se tornou excessivo em relação ao objeto 
da sociedade, decidem as sócias, nos termos do artigo 1.082 da 
lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil"), reduzir o 
capital social da sociedade em r$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), passando de r$ 75.167.591,00 (setenta e cinco milhões, 
cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e um reais) para 
r$ 73.167.591,00 (setenta e três milhões, cento e sessenta e sete 
mil, quinhentos e noventa e um reais), com a extinção de 2.000.000 
(dois milhões) de quotas, com valor nominal de r$ 1,00 (um real) 
cada uma, sendo o valor correspondente à redução restituído, em 
moeda corrente nacional, à sócia Energias Eólicas do Nordeste 
Ltda., que originalmente subscreveu e integralizou essa parcela 
do capital social, tudo com a expressa anuência da sócia EnGiE 
Brasil Energia S.A., ficando ratificado todos os atos já praticados 
pela diretoria dentro do escopo desta deliberação. assim, o capital 
social da sociedade passa a ser de r$ 73.167.591,00 (setenta e 
três milhões, cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa 
e um reais), dividido em r$ 73.167.591 (setenta e três milhões, 
cento e sessenta e sete mil, quinhentas e noventa e uma) quotas, 
no valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia 
Energias Eólicas do Nordeste S.A. titular de 73.167.590 quotas 
e a EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. Ficando os 
administradores da sociedade autorizados a praticar todos os atos 
decorrentes desta deliberação, em especial quanto à publicação 
e registro desta ata, observado o prazo previsto no artigo 1.084 
e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: Esgotada a 
ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme e aprovada pelos sócios que em seguida a assinam em 
conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 de janeiro 
de 2023. paulo roberto Keller de negreiros - presidente da mesa; 
e osmar osmarino Bento, secretário.

Cod. Mat.: 883997

ENERGIAS EÓLICAS DO NORDESTE LTDA.
Cnpj nº 09.277.762/0001-04 - nirE nº 42207429078
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
1 - Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 16:00h, na sede da sociedade, 
na rua paschoal apóstolo pítsica, 5064, parte, agronômica, CEp 
88025-255, Florianópolis/sC, Brasil. Presença: sócias represen-
tando a totalidade do capital social da sociedade. Convocação: 
dispensada a convocação pela presença de todas as sócias, nos 
termos do §2º do artigo 1.072 do Código Civil/02. Mesa: Eduardo 
antonio Gori sattamini - presidente, e osmar osmarino Bento - 
secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar sobre a redução de 
capital da sociedade. Deliberações, todas tomadas por unani-
midade: preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente 
ata em forma de sumário. ordem do dia: Item 1 - Considerando 
que o capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da 
sociedade, decidem as sócias, nos termos do artigo 1.082 da lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), reduzir o capital 
social da sociedade em r$ 14.600.000,00 (quatorze milhões e 
seiscentos mil reais), passando de r$ 248.593.440,00 (duzentos 
e quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, qua-
trocentos e quarenta reais) para r$ 233.993.440,00 (duzentos e 
trinta e três milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos 
e quarenta reais), com a extinção de 14.600.000 (quatorze milhões 
e seiscentas mil) quotas, com valor nominal de r$ 1,00 (um real) 
cada uma, sendo o valor correspondente à redução restituído, em 
moeda corrente nacional, à sócia Engie Brasil Energias Com-
plementares Participações Ltda., que originalmente subscreveu 
e integralizou essa parcela do capital social, tudo com a expressa 
anuência da sócia ENGIE Brasil Energia S.A., ficando ratificado 
todos os atos já praticados pela diretoria dentro do escopo desta 
deliberação. assim, o capital social da sociedade passa a ser de 
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r$ 233.993.440,00 (duzentos e trinta e três milhões, novecentos 
e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta reais), dividido em 
233.993.440 (duzentos e trinta e três milhões, novecentas e noventa 
e três mil, quatrocentas e quarenta) quotas, no valor nominal de 
r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia Engie Brasil Energias 
Complementares Participações Ltda. titular de 233.993.439 
quotas e a EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. 
Ficando os administradores da sociedade autorizados a praticar 
todos os atos decorrentes desta deliberação, em especial quanto 
à publicação e registro desta ata, observado o prazo previsto no 
artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: 
Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi 
lida, achada conforme e aprovada pelos sócios que em seguida a 
assinam em conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 
05 de janeiro de 2023. Eduardo antonio Gori sattamini - presidente 
da mesa; e osmar osmarino Bento, secretário.

Cod. Mat.: 883998

EÓLICA CACIMBAS LTDA.
Cnpj nº 13.389.543/0001-94 - nirE nº 42207378236
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 10:00, na sede da sociedade, 
na rua paschoal apóstolo pítsica, 5064, parte, agronômica, CEp 
88025-255, Florianópolis/sC, Brasil. Convocação: dispensada a 
convocação pela presença de todas as Sócias, nos termos do §2º do 
artigo 1.072 do Código Civil/02. Presença: as sócias Quotistas (i) 
Energias Eólicas do Ceará Ltda., sociedade empresária limitada, 
Cnpj nº 09.265.531/0001-80, sediada na rua paschoal apóstolo 
pítsica, nº 5064, parte, agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 
88025-255, representada por josé luiz jansson laydner e por 
paulo roberto Keller de negreiros e (ii) ENGIE Brasil Energia S.A., 
sociedade anônima aberta, Cnpj nº 02.474.103/0001-19, sediada 
na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, agronômica, 
Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255, representada por Eduardo 
antonio Gori sattamini e por josé luiz jansson laydner. Mesa: 
paulo roberto Keller de negreiros – presidente, e osmar osma-
rino Bento – secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar sobre a 
redução de capital da sociedade. Deliberações, todas tomadas 
por unanimidade e sem reservas: preliminarmente, foi aprovada 
a lavratura da presente ata em forma de sumário. ordem do dia: 
Item 1 – Considerando que o capital social se tornou excessivo em 
relação ao objeto da sociedade, decidem as sócias, nos termos do 
artigo 1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código 
Civil"), reduzir o capital social da sociedade em r$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais), passando de r$ 58.784.260,00 (cinquenta 
e oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e ses-
senta reais) para r$ 55.784.260,00 (cinquenta e cinco milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais), 
com a extinção de 3.000.000 (três milhões) de quotas, com valor 
nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor correspon-
dente à redução restituído, em moeda corrente nacional, à sócia 
Energias Eólicas do Ceará Ltda., que originalmente subscreveu 
e integralizou essa parcela do capital social, tudo com a expressa 
anuência da sócia ENGIE Brasil Energia S.A., ficando ratificado 
todos os atos já praticados pela diretoria dentro do escopo desta 
deliberação. assim, o capital social da sociedade passa a ser de 
r$ 55.784.260,00 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e sessenta reais), dividido em 55.784.260 
(cinquenta e cinco milhões, setecentas e oitenta e quatro mil, du-
zentas e sessenta) quotas, no valor nominal de r$ 1,00 (um real) 
cada uma, sendo a sócia Energias Eólicas do Ceará Ltda. titular 
de 55.784.259 (cinquenta e cinco milhões, setecentas e oitenta e 
quatro mil, duzentas e cinquenta e nove) quotas e a EnGiE Brasil 
Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. Ficando os administradores 
da sociedade autorizados a praticar todos os atos decorrentes 
desta deliberação, em especial quanto à publicação e registro 
desta ata, observado o prazo previsto no artigo 1.084 e seus pará-
grafos do Código Civil. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, 
os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura 

desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e 
aprovada pelas sócias que em seguida a assinam em conjunto com 
os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 de janeiro de 2023. 
paulo roberto Keller de negreiros - presidente da mesa; e osmar 
osmarino Bento - secretário.

Cod. Mat.: 884005

EÓLICA OURO VERDE LTDA.
Cnpj nº 16.849.271/0001-56 - nirE nº 42207380711
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS
Data, Hora e Local: 05.01.2023, às 11h00, na sede da sociedade, 
na rua paschoal apóstolo pítsica, 5064, parte, agronômica, CEp 
88, Florianópolis/sC, Brasil. Convocação: dispensada a convo-
cação pela presença de todas as Sócias, nos termos do §2º do 
artigo 1.072 do Código Civil/02. Presença: as sócias Quotistas (i) 
Energias Eólicas do Ceará Ltda., sociedade empresária limitada, 
Cnpj nº 09.265.531/0001-80, sediada na rua paschoal apóstolo 
pítsica, nº 5064, parte, agronômica, Florianópolis/sC, Brasil, CEp 
88025-255, representada por josé luiz jansson laydner e por 
paulo roberto Keller de negreiros e (ii) Engie Brasil Energia S.A., 
sociedade anônima aberta, Cnpj nº 02.474.103/0001-19, sediada 
na rua paschoal apóstolo pítsica, nº 5064, parte, agronômica, 
Florianópolis/sC, Brasil, CEp 88025-255, representada por Eduardo 
antonio Gori sattamini e por josé luiz jansson laydner. Mesa: 
paulo roberto Keller de negreiros - presidente, e osmar osmari-
no Bento - secretário. Ordem do Dia: Item 1 - deliberar sobre a 
redução de capital da sociedade. Deliberações, todas tomadas 
por unanimidade e sem reservas: preliminarmente, foi aprovada 
a lavratura da presente ata em forma de sumário. ordem do dia: 
Item 1 - Considerando que o capital social se tornou excessivo em 
relação ao objeto da sociedade, decidem as sócias, nos termos do 
artigo 1.082 da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código 
Civil”), reduzir o capital social da sociedade em r$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), passando de r$ 102.620.486,00 (cento 
e dois milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis 
reais) para r$ 98.620.486,00 (noventa e oito milhões, seiscentos 
e vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), com a extinção de 
4.000.000 (quatro milhões) de quotas, com valor nominal de r$ 
1,00 (um real) cada uma, sendo o valor correspondente à redução 
restituído, em moeda corrente nacional, à sócia Energias Eólicas 
do Ceará Ltda., que originalmente subscreveu e integralizou essa 
parcela do capital social, tudo com a expressa anuência da sócia 
ENGIE Brasil Energia S.A., ficando ratificado todos os atos já pra-
ticados pela diretoria dentro do escopo desta deliberação. assim, 
o capital social da sociedade passa a ser de r$ 98.620.486,00 
(noventa e oito milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e oi-
tenta e seis reais), dividido em 98.620.486 (noventa e oito milhões, 
seiscentas e vinte mil, quatrocentas e oitenta e seis) quotas, no valor 
nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a sócia Energias 
Eólicas do Ceará Ltda. titular de 98.620.485 (noventa milhões, 
seiscentas e vinte mil, quatrocentas e oitenta e cinco) quotas e a 
EnGiE Brasil Energia s.a. titular de 1 (uma) quota. Ficando os 
administradores da sociedade autorizados a praticar todos os atos 
decorrentes desta deliberação, em especial quanto à publicação 
e registro desta ata, observado o prazo previsto no artigo 1.084 
e seus parágrafos do Código Civil. Encerramento: Esgotada a 
ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme e aprovada pelas sócias que em seguida a assinam em 
conjunto com os membros da mesa. Florianópolis/sC, 05 de janeiro 
de 2023. paulo roberto Keller de negreiros - presidente da mesa; 
e osmar osmarino Bento - secretário.

Cod. Mat.: 884006

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Chapecozinho Energética S/A, pessoa jurídica, Cnpj nº 
24.913.685/0001-25, torna público que recebeu do instituto de 
Meio ambiente de santa Catarina (iMa), a licença ambiental de 
operação nº7755/2022, válida por 48 meses para a pCH salto 

santo antônio, localizado entre os municípios de Água doce e 
passos Maia, localizada em fazenda salto antônio, s/n, interior.
IMA - avenida Mauro ramos, 428, Centro, 88020-302 – Florianó-
polis/sC. Fone: + 55 48 3665-4190
E-mail: ima@ima.sc.gov.br - URL: www.ima.sc.gov.br

Cod. Mat.: 884021

- IPMMI – Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen 
– Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2019 – par-
TEs: ipMMi – Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, 
inscrito no Cnpj n° 60.194.990/0022-00 e Construtora stein lTda, 
inscrito no Cnpj n° 83.495.275/0001-70. do oBjETo: Conclusão 
das Obras de Construção do Complexo Madre Teresa, firmado em 
23 de outubro de 2019 (loTE 01). Cláusula primeira: altera o prazo 
de entrega até o dia 31 de janeiro de 2023. as demais cláusulas 
permanecem ratificadas.
- IPMMI – Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen 
– Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato n° 02/2019 – par-
TEs: ipMMi – Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, 
inscrito no Cnpj n° 60.194.990/0022-00 e Construtora stein lTda, 
inscrito no Cnpj n° 83.495.275/0001-70. do oBjETo: Conclusão 
das Obras de Construção do Complexo Madre Teresa, firmado em 
23 de outubro de 2019 (loTE 02). Cláusula primeira: altera o prazo 
de entrega até o dia 31 de janeiro de 2023. as demais cláusulas 
permanecem ratificadas.
- IPMMI – Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen 
– Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2021 
– parTEs: ipMMi – Hospital e Maternidade Marieta Konder Bor-
nhausen, inscrito no Cnpj n° 60.194.990/0022-00 e Construtora 
stein lTda, inscrito no Cnpj n° 83.495.275/0001-70. do oBjETo: 
Complementação de obra referente apuração de construção, vin-
culada a Contratação de empresa de Engenharia para construção 
/ execução do remanescente de obra do Complexo Madre Teresa, 
ampliação do Hospital Marieta Konder Bornhausen, firmado em 
23 de junho de 2021 (loTE 03). Cláusula primeira: altera o prazo 
de entrega até o dia 31 de janeiro de 2023. as demais cláusulas 
permanecem ratificadas.

Cod. Mat.: 884023

processo seletivo
EnFErMEiro
joaçaba/sC
inscrições até o dia 18/01/2023: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 025/23

Cod. Mat.: 884030

Extrato do Termo de Compromisso nº. 295/2022 - iMa Bendini 
logística ltda, Cnpj: 73.801.862/0001-97, informa que celebrou 
Termo de Compromisso com o instituto do Meio ambiente – iMa, em 
28 de dezembro de 2022, tendo por objeto melhoria na qualidade 
ambiental, com a conversão de parte da multa aplicadas em a) Fazer 
cessar, corrigir e/ou recuperar o dano ambiental, conforme o caso, 
apresentando projeto a ser aprovado pelo iMa, caso necessário; b) 
Efetuar o pagamento da DARE no valor de 10% da multa fixada, 
com valores atualizados destinados ao FEpEMa, perfazendo r$ 
72.400,00; c) Efetuar o depósito em conta vinculada e específica, 
10% do valor fixado, no prazo de 10 dias, obedecendo aos critérios 
da portaria iMa 153/2019, perfazendo o valor de r$ 72.400,00; 
d) Efetuar o depósito de 10% do valor fixado para o Fundo de 
restituição de Bens lesados no prazo de 10 dias, perfazendo o 
valor de r$ 72.400,00; Vigência: 6 (seis) meses.

Cod. Mat.: 884039

processo seletivo
assistente de laboratório i
HEMosC Blumenau/sC
inscrições até o dia 19/01/2023: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 015/2023

Cod. Mat.: 884058

Contatos oficiais do Diário Oficial:
Para publicações diversas: 

(48) 3665-6277/  3665-6269
comercial@sea.sc.gov.br

Para prefeituras:
(48) 3665-6277/  3665-6269

comercialprefeitura@sea.sc.gov.br

Para cadastro DOE:
(48) 3665-6267

cadastrodoe@sea.sc.gov.br

Para órgãos do governo do Estado:
 (48) 3665-6270 / 3665-6275/  3665-6269

diariooficial@sea.sc.gov.br
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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

PÁGINA 34 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.939 13.01.2023 (SEXTA-FEIRA)

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

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


		2023-01-13T19:14:30-0300
	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICI:14284430000197




