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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com base na Lei 9.514/97, fica a devedora fiduciante Jaqueline de Borba intimada a satisfazer a prestação vencida e
as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais,
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de
cobrança e de intimação, em virtude de Instrumento Particular de alienação fiduciária de Imóvel (matrícula 48.167)
firmado em data de 23/08/2017 com a Caixa Econômica Federal. Dessa forma procedo à intimação de Vossa Senho-
ria para que se dirija ao 2º Registro de Imóveis de Joinville, situado na Rua Orestes Guimarães, nº 538, Edifício Level
Corporate, 2º andar, América, neste município de Joinville, onde deverá efetuar a purga do débito acima discrimi-
nado no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante.

Cledenisia Machado da Silva
Oficial Interina do 2º Registro de Imóveis de Joinville

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOP
 EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019

CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA
NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Processo para credenciamento de empresa que executará os trabalhos de pavimentação comu-
nitária no município de Jaraguá do Sul, conforme Lei Municipal nº 7738/2018, com peças pré 
moldadas de concreto, de cimento portland, blocos intertravados, concreto usinado, em áreas de 
afetação para fins rodoviários. O Prefeito do Município de Jaraguá do Sul e o Secretário Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais e com amparo legal na Lei Federal 
8.666/93, Lei Municipal nº 7.738 de 06 de setembro de 2018, Decreto Municipal nº 12.806/2019, 
e o torna público os procedimentos e critérios para credenciamento de empresa que executará 
os trabalhos de Pavimentação Comunitária no município de Jaraguá do Sul, de acordo com o 
que estabelece o presente Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 
nº 7.738 de 06 de setembro de 2018, Decreto Municipal nº 12.806/2019. PERÍODO E LOCAL 
DE INSCRIÇÃO: As inscrições estarão abertas a partir de 04 de fevereiro de 2020 por prazo 
indeterminado, e serão efetuadas exclusivamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, Jaraguá do 
Sul SC, no horário das 8h às 11h e 13h às 16h; INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos 
adicionais sobre este edital poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos � SEMOP pelo fone (047) 2106-8639 ou ainda, pelos e-mails id8920@jaraguadosul.
sc.gov.br (Ivan Andreias Wolter), id81995@jaraguadosul.sc.gov.br (Carla Keiser). OBTENÇÃO 
DO EDITAL: A íntegra do presente Edital e seus anexos, poderão ser obtidos gratuitamente na 
sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, situada na Rua Ângelo Rubini, nº600, 
Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul – SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de Janeiro de 2020
 Onésimo José Sell

Secretário de Obras e Serviços Públicos
Antídio Aleixo Lunelli

Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 127/2019 - PRIMEIRA RETIFICAÇÃODO EDITAL

O Município de Rio Negrinho – SC, em razão da necessidade de correção de exigência de qualificação técnica ope-
racional, quanto à unidade de medida, resolve retificar o edital de Concorrência Pública n° 127/2019, cujo objeto
consiste na execução de obras, pelo sistema de empreitada global, de PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES de diversas ruas, localizadas em
diversos bairros do Município de Rio Negrinho, perfazendo uma área total de 56.924,28m², da seguinte forma:
Onde se lê:
3.1.2 – Qualificação Técnica:
c) Comprovação de capacidade técnico-operacional através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de di-
reito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, comprovando que a empresa proponente
já executou obras ou serviços de complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação , no mínimo de 50%
(cinquenta por cento) da quantidade total prevista nas planilhas orçamentárias/quantitativas, dos itens de maior
relevância conforme indicado abaixo, ou seja, que atenda as quantidades mínimas descritas a seguir:
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente – 22.164,35 m³.
Leia-se:
c) Comprovação de capacidade técnico-operacional através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de di-
reito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, comprovando que a empresa proponente
já executou obras ou serviços de complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação , no mínimo de 50%
(cinquenta por cento) da quantidade total prevista nas planilhas orçamentárias/quantitativas, dos itens de maior
relevância conforme indicado abaixo, ou seja, que atenda as quantidades mínimas descritas a seguir:
- Concreto Betuminoso Usinado a Quente – 22.164,35 m² (metros quadrados).
Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital. Rio Negrinho, 30 de janeiro de 2019.

JULIO CESAR RONCONI - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de instalação e manutenção 
preventiva e corretiva da estrutura física de rede de computadores, telefonia e centrais telefônicas 
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em conformidade com o Anexo VII – Termo de Refe-
rência e demais anexos que são partes integrantes deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 
e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 
08:30 horas do dia 18 de fevereiro de 2020, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Walter Marquardt nº 1.111 – Barra do Rio Molha – Jaraguá do Sul – SC. ABERTURA 
dos ENVELOPES: 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e 
Contratos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 278.460,00 (duzentos e setenta e oito mil 
quatrocentos e sessenta reais). RETIRADA DO EDITAL: O edital completo estará disponível na 
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de janeiro de 2020.
ARGOS JOSE BURGARDT
Secretário de Administração

ALCEU GILMAR MORETTI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Edital dE audiência Pública
O Secretário da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável — SEPUD, no uso de suas
atribuições e nos termos da Lei Municipal n° 336, de Julho de 2011 e do Decreto n° 30.210, de 18 de dezembro de
2017, torna público:
1. A convocação da comunidade do Bairro Costa e Silva para a Audiência Pública do Estudo de Impacto de Vizi-

nhança do empreendimento uniMEd dO EStadO dE Santa cataRina - FEdERaÇÃO EStadual
daS cOOPERatiVaSMÉdicaS: cOndOMÍniO cOMERcial VERtical, que tem por finalidade apre-
sentar o conjunto de estudos e informações técnicas relativas à identificação, avaliação e prevenção dos impactos
urbanísticos ou construtivos de significativa repercussão ou interferência na vizinhança quando da implantação
instalação ou ampliação do referido empreendimento.

2. A referida Audiência se dará no dia 17 de fevereiro do corrente ano das 19:00 h às 20:30 h, no colégio Exathum,
situado na Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 406 bairro Santo antônio - Joinville – Sc

3. As informações referentes a esta Audiência Pública estão disponíveis na Secretaria de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Sustentável, na Rua XV de Novembro, 485 – Centro, das 07:00h às 13:00hs e no site da Prefei-
tura — www.joinville.sc.gov.br

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone— (047) 3422-7333.
Joinville, 30 de janeiro de 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020.

GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO /
DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO/CULTURA, ESPORTE E
LAZER/OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS / EDUCAÇÃO/PLANEJAMENTO E 

URBANISMO/ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL /FMS

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de 
preços à aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E UTENSÍLIOS EM 
GERAL ao longo de 12 (doze) meses, destinados para manutenção dos bens imóveis, conforme 
especificações e quantidades estimadas no Anexo I e Anexo III - Minuta da Ata de Registro de 
Preços deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto Mu-
nicipal nº 6.737/2009 de 09 de julho de 2009, Decreto Municipal nº 4.698/2002, de 03 de outubro de 
2002, alterado pelo Decreto Municipal nº 10.791/2016 de 1º de abril de 2016 e Lei Complementar 
147/2014. DA CONDIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO: Em consonância com a LC 147/2014, este 
edital contempla itens para participação exclusiva ME/EPP, conforme indicado no Item I do Edital.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às 
11:00 hs do dia 13 de fevereiro de 2020 no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá 
do Sul, sito na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS 
ENVELOPES 01-PROPOSTA - às 14:30 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de 
Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos 
exigidos. (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes). O CREDENCIA-
MENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILITAÇÃO serão as 08:30 hs do 
dia 28 de fevereiro de 2020, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR 
ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO: R$ 7.019.757,20 (sete milhões dezenove mil, setecentos e cin-
quenta e sete reais e vinte centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no 
endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 23 de janeiro de 2020.
ARGOS JOSE BURGARDT
Secretário de Administração

ALCEU GILMAR MORETTI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

MARIA SANTIN CAMELLO
Ordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social de Jaraguá do Sul - FMAS

DECLARAÇÃO
WILSON PIMENTEL, pessoa física, inscrita no CPF
n° 356.128.789-15, residente na Rua Julio Schatz-
mann, s/nº, Comasa, em Joinville/ SC, torna público
que protocolou junto à Secretaria de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville
- SEPUD o Estudo de Impacto de Vizinhança, com
vistas ao cumprimento do disposto no parágrafo úni-
co do art. 37 da Lei Federal nº 10.257/01.
Rua Dr. João Colin, 751
89204-001– Santo Antônio – Joinville/SC
Fone: +55 47 3422-7333
URL: www.joinville.sc.gov.br/institucional/sepud/


