
Cod. Mat.: 870853

Autarquias Estaduais 18   

Fundações Estaduais 43 

Economias Mistas 44 

Repartições Federais 

Prefeituras Municipais 54 

Câmaras Municipais 

Publicações Diversas 59 

Concursos 44 

Licitações 44 

Defensoria Pública 

Contratos e Aditivos 47 

Governo do Estado 

Atos do Poder Judiciário 

Atos do Poder Legislativo  

Atos do Poder Executivo 01   

Gabinete da Vice-Governadora 

Administração ............................................................... 03 
Administração Prisional e Socioeducativa .................... 03 
Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural ...........
Comunicação .....................................................................
Desenvolvimento Economico Sustentável ......................... 

Executiva do Meio Ambiente ................................... 04
Desenvolvimento Social ..................................................... 
Educação ...................................................................... 05 
Fazenda ........................................................................ 06
Infraestrutura e Mobilidade ........................................... 08 
Saúde ............................................................................ 09 
Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial ........

Polícia Militar ........................................................... 14 
Polícia Civil .............................................................. 14 
Corpo de Bombeiros Militar ..........................................
Polícia Científica ...................................................... 15 

Secretarias de Estado   

Gabinete do Governador  
Secretaria Geral de Governo .............................................
Casa Civil ...................................................................... 02

Executiva de Articulação Nacional ................................
Executiva de Assuntos Internacionais ..........................

Casa Militar ........................................................................
Procuradoria-Geral do Estado ...................................... 03 
Controladoria-Geral do Estado .......................................... 
Defesa Civil ........................................................................
Conselho de Governo ........................................................

Florianópolis, QUarTa-FEira, 16 dE novEMbro dE 2022ANO LXXXVIII nÚMEro 21.897

Desde 1º de março de 1934 o Diário Oficial do 
Estado de Santa Catarina confere legalidade, 
transparência, publicidade e perenidade aos atos 
oficiais do Estado.

88
2 0 2 2



da pCsC, a parte referente a “a contar de 25/05/20”, que deverá ser: 
a contar de 26/05/2020.

aTo nº 2218 / 2022
CONSIDERAR DESIGNADO, de acordo com o art. 38, da lei nº 
6.745/85, conforme processo nº FCC 3158/2022, GEorGE nEis, 
mat. nº 0633036-3-01, o qual respondeu, cumulativamente, pelo cargo 
de prEsidEnTE, nível dGE, da FCC, em substituição ao titular, 
Edson lEMos, mat. nº 0626227-9-01, durante o usufruto de férias, 
no período de 25/07/2022 a 05/08/2022.

aTo nº 2219 / 2022
ALTERAR, para fins de regularização funcional, conforme processo n° 
SSP 893 2022, no Ato n° 34, publicado no dia 12/01/2022, que consi-
derou prorrogado os efeitos do ato nº 881, publicado em 09/06/2020, 
que colocou à disposição do MJsp/sEGEn, anTonio Carlos 
JOSE BRITTO, mat. n° 0963708-7-01, da PCSC, a parte referente 
a “a contar de 25/05/2021”, que deverá ser: a contar de 26/05/2021.

aTo nº 2220 / 2022
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso i, do decreto nº 879/2012 
e conforme processo nº UdEsC 50416/2022, o servidor dilMar 
barETTa, matrícula nº 0388032-0-02, ocupante do cargo de pro-
FEssor UnivErsiTÁrio, lotado na UdEsC, a se ausentar do país 
para participar do XXi Colóquio internacional de Gestão Universitária, 
no Equador, no período de 17/01/2023 a 21/01/2023, com ônus ao 
Estado, que implica em direito a passagens e diárias, vencimento ou 
salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego.

aTo nº 2223 / 2022
PRORROGAR, de acordo com o decreto nº 336/2019 e o convênio 
de Cooperação Federativa nº 40/2017, celebrado entre a União e o 
Estado de sC, conforme processo nº pCi 3165 2022, os efeitos do 
ato nº 1095, publicado em 15/07/2020, que colocou à disposição do 
MJsp/sEnasp, que teve a data inicial incluída por intermédio do ato 
nº 2063, publicado em 17/10/2022, MarCElo sabino MarTins, 
mat. nº 0322839-8-01, ocupante do cargo papilosCopisTa, lotado 
na pCi, no período de 27/07/2022 até 31/12/2022.

aTo nº 2225 / 2022
COLOCAR À DISPOSIÇÃO, da CGE, para exercer cargo de provi-
mento em comissão, de acordo com o decreto nº 336/2019, conforme 
processo nº CGE 1289 2022, JULIANA WUST PANCERI, mat. n° 
0950211-4-01, ocupante do cargo de analisTa dE rElaCoEs 
inTErnaCionais, lotada na sanTUr, com ônus para órgão de 
destino, no período de 01/11/2022 a 31/12/2022.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DACOL
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 871116

PORTARIA Nº 072/2022 – de 11/11/2022
O SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, no uso das contribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 106, § 2º, inciso i, da lei Com-
plementar nº 741, de 12/06/2019 e de acordo com o decreto nº 
3.421, de 16/08/2005, resolve:
art 1º AUTORIZAR o servidor Alexandre Rodrigues Badotti, ma-
trícula n° 602.950-7-02, lotado na Casa Civil, a conduzir veículo ofi-
cial pertencente à frota da Casa Civil.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 11 de novembro de 2022.
JULIANO BATALHA CHIODELLI
Secretário-Chefe da Casa Civil
(assinado digitalmente)

Cod. Mat.: 870463

Cod. Mat.: 870857

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

aTo nº 2205 / 2022
FAZER CESSAR, conforme processo n° SEA 17164/2022, os efeitos 
do Ato n° 2183, publicado em 29/12/2020, que colocou à disposição 
da SEA, MARCIA ADRIANA ARAUJO, mat. n° 0399833-9-01, ocu-
pante do cargo de assisTEnTE soCial, lotada na sap, a contar 
de 01/12/2022.

aTo nº 2207 / 2022
CONSIDERAR PRORROGADA, para fins de regularização funcional, 
de acordo com o decreto nº 336/2019, conforme processo nº ssp 
3222 2021, a disposição de dionE MariE proCHnoW, mat. nº 
0308128-1-01, ocupante do cargo EsCrivao dE poliCia Civil, 
lotada no pCsC, para o Ministério da Justiça e segurança pública, 
efetuada através ato nº 2736, publicado em 12/12/2019, com pror-
rogação posterior, a contar de 31/12/2021, por 6 meses.

aTo nº 2208 / 2022
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº sap 122843/2022, sÉrGio GoMEs barros dos 
sanTos, mat. nº 0654521-1-01, para responder pelo cargo de dirE-
Tor do proTEGE, nível FG-1, do dEparTaMEnTo dE polÍCia 
pEnal, da sap, em substituição ao titular, lEonardo MaKoWiEsKY 
CorrÊa, mat. nº 0393336-9-01, durante o afastamento de licença 
para Tratamento de saúde, no período de 21/10/2022 a 19/11/2022.

aTo nº 2210 / 2022
FAZER CESSAR, conforme processo n° SEA 16856/2022, a dispo-
sição de ROGERIA PEREIRA MACHADO, mat. n° 0950958-5-02, 
ocupante do cargo de analisTa TECniCo adMinisTraTivo ii, 
lotada na CC, efetuada por intermédio do Ato n° 841, publicado em 
27/03/2019, a contar de 09/11/2022.

aTo nº 2211 / 2022
COLOCAR À DISPOSIÇÃO, da siE, de acordo com o decreto nº 
336/2019, conforme processo nº iMETro 344/2022, MaUro MEndEs 
DA SILVA, mat. n° 0656572-7-01, ocupante do cargo de TECNICO 
EM aTividadEs dE FisCaliZaCao, lotado no iMETro, com ônus 
para órgão de destino, no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.

aTo nº 2213 / 2022
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº CGE 1358/2022, iris dE lUCa linHarEs, mat. nº 
0365348-0-06, assEssor TÉCniCo, para responder, cumula-
tivamente, pelo cargo de ConsUlTor EXECUTivo, nível dGE, 
da ConsUlToria JUrÍdiCa, da CGE, em substituição à titular, 
CarolinE Tonial, mat. nº 0665627-7-02, durante o usufruto de 
férias, no período de 16/11/2022 a 25/11/2022.

aTo nº 2216 / 2022
FAZER CESSAR, para fins de regularização funcional, conforme 
processo n° SSP 2449 2022, os efeitos do Ato n° 2078, publicado 
em 04/09/2018, que colocou à disposição do MJsp/sEopi, com 
prorrogações posteriores, GUSTAVO OLIVEIRA DE ABREU, mat. n° 
0392233-2-01, cargo aGEnTE dE poliCia Civil, lotado na pCsC, 
a contar de 25/06/2022.

aTo nº 2217 / 2022
ALTERAR, para fins de regularização funcional, conforme processo 
n° SSP 893 2022, no Ato n° 881, publicado no dia 09/06/2020, que 
colocou à disposição do Ministério da Justiça e segurança pública/
SENASP, ANTONIO CARLOS JOSE BRITTO, mat. n° 0963708-7-01, 

Cod. Mat.: 870856
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PORTARIA Nº 073/2022 - de 14/11/2022
DESIGNAR, com base nas atribuições de competência dele-
gadas pelo art. 106, § 2º, inciso i, da lei Complementar nº 741, 
de 12/06/2019 e nos termos do art. 23, do decreto nº 2.236, de 
27/10/2022, e conforme o processo sCC 16782/2022, os servido-
res Lisandro José Fendrich, matrícula nº 350.355-0-02, Daniele 
Waltrick, matrícula nº 959.797-2, Mirella Ilta Machado da Silva, 
matrícula nº 960.192-9 e Ricardo de Sousa, matrícula nº 950.974-
7, todos lotados na Casa Civil, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem Comissão encarregada de assegurar o cumprimento 
do decreto supra citado no âmbito da Casa Civil e suas Unidades 
administrativas vinculadas,  especialmente quanto à análise das 
despesas a serem inscritas em “restos a pagar”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULIANO BATALHA CHIODELLI
Secretário-Chefe da Casa Civil

Cod. Mat.: 870732

PORTARIA Nº 074/2022 - de 14/11/2022
DESIGNAR, com base nas atribuições de competência delega-
das pelo art. 106, § 2º, inciso i, da lei Complementar nº 741, de 
12/06/2019 e do Decreto n° 348, de 13/11/2019, e conforme o pro-
cesso sEa 17211/2022, os servidores Nilton de Andrade Júnior, 
matrícula nº 950.213-0, Sonia Margarette Fraga Machado, ma-
trícula nº 221.864-0 e Neuza Cardoso de Oliveira, matrícula nº 
950.998-4,  para, sob a presidência do primeiro e na sua ausência 
da segunda, comporem a COMISSÃO CENTRAL, a fim de proce-
der à reavaliação, redução ao valor recuperável do ativo, depre-
ciação, Levantamento, Amortização, Exaustão e Baixa dos Bens 
Móveis da Casa Civil, cessando os efeitos da Portaria n° 035/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 29/06/2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JULIANO BATALHA CHIODELLI
Secretário-Chefe da Casa Civil

Cod. Mat.: 870736

PORTARIA GAB/PGE Nº 143/2022                                   14.11.2022
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso da competência 
conferida pela alínea c do inciso ii do art. 4º do decreto nº 1.860, 
de 13 de abril de 2022, e de acordo com o que consta dos autos 
pGE 9364/2022,
RESOLVE:
art. 1º dEsiGnar o servidor GUsTavo FErrEr MonTEiro 
dioGo, matrícula nº 954.770-3-01, para responder pela função 
gratificada de GERENTE DE APOIO OPERACIONAL, nível FG-2, 
da pGE, em substituição a titular, GiGliola araUJo siQUEira 
da CosTa, matrícula nº 954.014-8-01, durante o usufruto de férias, 
no período de 16/11/2022 a 5/12/2022.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO LAGUNA PEREIRA
Procurador-Geral do Estado

Cod. Mat.: 870507

PORTARIA nº 1048/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no exercício 
de suas atribuições, resolve dEsiGnar como gestor do contrato, o 
sr. Guilherme Kraus dos santos, matrícula 0951811-8-06; Edson rosa 
Gomes da silva, matrícula 0924494-8-01, como membro efetivo, e 
Guilherme Kraus dos santos, matrícula 0951811-8-06, como membro 
suplente, para atuarem como fiscais de contrato, com a finalidade 
de acompanhar e fiscalizar a gestão do Contrato 144/2022, que tem 
por objeto a hospedagem de equipamentos e o gerenciamento dos 
mesmos, dentro da infraestrutura do data Center do CiasC. Contrato 
celebrado entre a Controladoria Geral do Estado e a empresa Centro 
de informática e automação do Estado de santa Catarina s/a - CiasC.

LUIZ ANTONIO DACOL
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 870952

PORTARIA nº 1044/2022,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 
suas atribuições, resolve TRANSFERIR, conforme processo pCsC 
122782/2022, a administração de imóvel para uso da polícia Civil 
de santa Catarina - pCsC, para abrigar o núcleo de operações 
com Cães, no Município de são Miguel do oeste/sC, com área de 
3.025,00 m² (três mil e vinte e cinco metros quadrados), sem ben-

feitorias, localizado na Rodovia SC 492, s/n, a 200 metros do trevo 
de acesso à barra bonita, em são Miguel do oeste/sC, matriculado 
sob o nº 48.540 no ofício de registro de imóveis de são Miguel do 
oeste e cadastrado sob o nº 5851 no sistema de Gestão patrimo-
nial - siGEp da secretaria de Estado da administração - sEa. as 
obrigações administrativas em relação ao imóvel estão previstas no 
Termo de responsabilidade. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.

LUIZ ANTÔNIO DACOL
Secretário de Estado da Administração

Cod. Mat.: 870721

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº   / 2022

a Comissão de Tomada de Contas Especiais, designada por inter-
médio da portaria nº 864, de 14 de setembro de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.856, de 14 de setembro de 2022, no 
uso de suas atribuições e em conformidade com o que estabelece 
a legislação vigente, em especial nos termos do Decreto n° 1.886, 
de 02 de dezembro de 2013, e da IN-TC n° 13, de 12 de março de 
2012,

RESOLVE:

NOTIFICAR o sr. alexandre Tonini, para que opte, em até 15 (quin-
ze) dias da data desta publicação, para que atenda ao disposto 
no Inciso IV do Artigo 6º do Decreto n° 1.886, de 02 de dezembro 
de 2013, no que se refere a Tomada de Contas Especial, com a 
finalidade de verificar possíveis irregularidades relacionadas aos 
fatos descritos no processo nº sEa 165/2020, referente ao pregão 
presencial nº 108/2016, contrato nº 119/2016, apurada no processo 
sEa 12102/2020.

Felipe Gorges dos Santos
Presidente da Comissão
Técnica em Atividades Administrativas

Ciena Marília Troian
Agente em Atividades Administrativas II

Cod. Mat.: 870405

EdiTal nº 21 - de 14/11/2022

a Comissão de Tomada de Contas Especiais, designada por inter-
médio da portaria nº 864, de 14 de setembro de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.856, de 14 de setembro de 2022, no 
uso de suas atribuições e em conformidade com o que estabelece 
a legislação vigente, em especial nos termos do Decreto n° 1.886, 
de 02 de dezembro de 2013, e da IN-TC n° 13, de 12 de março de 
2012,rEsolvE, nos termos no processo sEa 17257/2022:

-NOTIFICAR o Sr. Alexandre Tonini, para que opte, em até 15 (quinze) 
dias da data desta publicação, para que atenda ao disposto no inciso 
IV do Artigo 6º do Decreto n° 1.886, de 02 de dezembro de 2013, 
no que se refere a Tomada de Contas Especial, com a finalidade de 
verificar possíveis irregularidades relacionadas aos fatos descritos 
no processo nº sEa 165/2020, referente ao pregão presencial nº 
108/2016, contrato nº 119/2016, apurada no processo sEa 12102/2020.

Felipe Gorges dos Santos
Presidente da Comissão
Técnico em Atividades Administrativas

Ciena Marília Troian
Agente em Atividades Administrativas II

Cod. Mat.: 870912

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Novos Va-
lores”, referente ao projeto atividade 0000.00000000.000 da  
nome da secretaria ou Entidade, conforme decreto Estadual nº 
781/782/2012. de 25.01.2012. Estagiários: ANDRESSA MARA-
GONI BUFON; Termo de Compromisso nº 059; início:07/11/2022; 
valor:500,00; lotação: CpMa dE CHapECó/sC.

Cod. Mat.: 870399

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Novos Valores”, 
referente ao projeto atividade 0000.00000000.000 da  nome da se-
cretaria ou Entidade, conforme decreto Estadual nº 781/782/2012. de 
25.01.2012. Estagiários: HENRIQUE SILVEIRA DE SOUZA; Termo 
de Compromisso nº 061; início:01/11/2022; valor:380,00; lotação: 
arQUivo/ GEpEs/sap.

Cod. Mat.: 870400

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Novos Valo-
res”, referente ao projeto atividade 0000.00000000.000 da  nome da 
secretaria ou Entidade, conforme decreto Estadual nº 781/782/2012. 

de 25.01.2012. Estagiários: KAUÊ SILVA; Termo de Compromisso 
nº 060; início:03/11/2022; valor:380,00; lotação: sEop/GTi/sap.

Cod. Mat.: 870401

Extrato de Termo de Compromisso do Programa “Novos Valo-
res”, referente ao projeto atividade 0000.00000000.000 da  nome da 
secretaria ou Entidade, conforme decreto Estadual nº 781/782/2012. 
de 25.01.2012. Estagiários: THALIA SOTT; Termo de Compromisso 
nº 062; início: 01/12/2022; valor:500,00; lotação: prEsidio rEG dE 
porTo UniÃo /sC.

Cod. Mat.: 870403

PORTARIA nº 1649/GABSA/SAP/2022 de 14/11/2022
o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e de acordo o art. 
11, inciso iv, do decreto 1860/2022, com fulcro no processo sap 
00126033/2022, rEsolvE:
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, o(a) servi-
dor(a) JACKSON RODRIGO CAVALHEIRO, matrícula 0977312601, 
ocupante da Função CoordEnador dE adMinisTraCao pE-
nal da pE11 dpp, para responder, cumulativamente, pela função 
de CHEFE dE sEGUranCa da pE11 dpp, do(a) pEniTEnCiaria 
indUsTrial dE CHapECo, em substituição ao titular, o(a) servi-
dor(a) ISRAEL BIGLIARDI DE OLIVEIRA, matrícula 0972356001, 
durante o usufruto de férias, no período de 12/12/2022 a 31/12/2022.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e socioe-
ducativa

Cod. Mat.: 870439

porTaria nº 1648/Gabsa/sap/2022 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e de acordo com 
o art. 11, inciso iv, do decreto Estadual nº 1860/2022, com fulcro no 
processo sap 00127403/2022, rEsolvE, a contar de 01/11/2022:
* DISPENSAR, de acordo com art. 171 da lei nº 6.745/1985, o(a) 
servidor(a) RODRIGO SEMBER MATIAS DE OLIVEIRA, matrícu-
la 0393297401, da função de CoordEnador psiCossoCial E 
saUdE do CasE01 (CEnTro dE aTEndiMEnTo soCioEdU-
CaTivo dE Florianopolis  CasE dE Florianopolis), com 
fundamento no art. 54 da lei Complementar nº 777/2021 c/c o de-
creto nº 1778/2022.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e socioe-
ducativa

Cod. Mat.: 870441

porTaria nº 1652 / 2022
o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e de acordo o Art. 
4º, inciso ii, alínea c, do decreto 1860/2022, com fulcro no processo 
sap 00126676/2022, resolve:
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, o(a) servi-
dor(a) MARLON ANTONIO WAGNER, matrícula 0325892002, para 
responder pelo cargo de sUpErinTEndEnTE dE sEGUranCa 
soCioEdUCaTivo, nível FG  2, em substituição ao titular, o(a) ser-
vidor(a) JUliano pErEs pirEs, matrícula 0398959301, durante o 
usufruto de férias, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e socioe-
ducativa

Cod. Mat.: 870670

PORTARIA nº 1646/GABSA/SAP/2022 de 11/11/2022
o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela portaria nº 0443/Gabs/sap, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.774, de 19/05/2022, e de acordo o art. 
11, inciso iv, do decreto 1860/2022, com fulcro no processo sap 
00127793/2022, rEsolvE:
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, o(a) ser-
vidor(a) WAGNER MARAFON ONGHERO, matrícula 0972505901, 
ocupante da Função CoordEnador dE aTividadEs labo-
rais, saUdE, Ensino E proMoCao soCial do pr29, para 
responder, cumulativamente, pela função de CHEFE dE sEGU-
ranCa do pr29, do(a) prEsidio rEGional dE MaravilHa, 
em substituição ao titular, o(a) servidor(a) SILVIO ANDRE GUTZ, 
matrícula 0356011201, durante o usufruto de férias, no período de 
15/12/2022 a 13/01/2023.

VLADECIR SOUZA DOS SANTOS
secretário adjunto de Estado da administração prisional e socioe-
ducativa

Cod. Mat.: 870708
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EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 498 de 01/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômi-
co sustentável - sdE. outorgado: ENERGIA MADEIRAS –IN-
DUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CnpJ nº 10.432.020/0001-
95. Município: Canoinhas SC. Captação: Rio Canoas – RH 
04. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 644802.77m E, UTM(Y) 
6919460.72m S. Vazão Outorgada: 27,5m³/hora. Regime de ope-
ração: 24 horas/dia, 30 dias/mês, 12 meses/ano; validade: 10 
(DEZ) ANOS. Finalidade: Captação de água superficial para uso 
industrial. obrigações do outorgado: respeitar a legislação am-
biental e de recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou 
licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, 
estadual ou municipal. secretário Executivo do Meio ambiente – 
LEONARDO SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870563

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 394 de 15/08/2022. objeto: 
Efetuar mudança de titularidade referente à Portaria de Ou-
torga Preventiva de Direito de Uso de Recursos Hídricos SDE 
nº 229 de 13 de abril de 2021. outorgante: Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE. ou-
torgado: CK  Empreendimentos  e  Participações  Ltda, CnpJ: 
08.636.853/0001-26, que passa para a razão social, CGH 2D Ge-
radora de Energia Ltda, CnpJ: 39.323.219/0001-67. Município: 
Vidal Ramos S/C. Captação: rio itajaí – rH 07. “Coordenadas 
“Geográficas: Tomada de água (barragem) 27º 26’ 19” - S e 49º 
20’ 16” – W; Restituição (casa de força) 27º 25’ 52” - S e 49º 
20’ 11” – W. Vazão Outorgada: 4,0 m³/S. validade: 13/04/2024 
a partir da data de publicação do extrato desta Portaria. Fi-
nalidade: Captação de água para garantir a disponibilidade 
hídrica necessária para empreendimento hidrelétrico CGH 2D. 
obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de 
recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de 
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Fica revogada a PORTARIA Nº 229 DE 13 DE ABRIL 
DE 2021. Secretário Executivo do Meio Ambiente – LEONARDO 
SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870564

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 495 de 31/10/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômi-
co sustentável - sdE. outorgado: Companhia  Catarinense  de  
Águas  e  Saneamento - CASAN, CnpJ nº 82.508.443/0001-17. 
Município: Ponte Alta SC. Captação: Rio Canoas – RH 04. Co-
ordenadas Geográficas: UTM – Lat. - 27,4795, Long. - 50,3793. 
Vazão Outorgada: 43,2m³/hora. regime de operação: captação 
diária, 21 horas por dia, 30 dias/mês, 12 meses/ano; validade: 
10 (DEZ) ANOS. Finalidade: Captação superficial de água para 
abastecimento público. obrigações do outorgado: respeitar a le-
gislação ambiental e de recursos Hídricos; providenciar certidões, 
alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação 
federal, estadual ou municipal. secretário Executivo do Meio am-
biente – LEONARDO SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870566

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 494 de 27/10/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômi-
co sustentável - sdE. outorgado(s): Sérgio Rezende Pinguelo, 
CpF nº  837.813.xxx-xx. Município: Turvo S/C. Captação: Rio 
Araranguá – RH 10. Coordenadas Geográficas: Lat: 28º 54' 3"S, 
Long: 49º 33’ 8" W. Vazão máxima captada outorgada (m³/mês) 
será de 2439,95; 1213,16; 9773,42; 7905,98; 4866,27; 2439,95 
em Janeiro, Fevereiro, Setembro, Outubro, Novembro e Dezem-
bro, respectivamente, totalizando 28638,72m³/safra. nos períodos 
em que a disponibilidade hídrica for superior à vazão de referên-
cia, em conformidade com os critérios vigentes, o usuário poderá 
captar adicionalmente os volumes solicitados até 114.000m³/safra 
respectivamente. validade: 05 (CINCO) ANOS. Finalidade: Capta-
ção superficial de água para irrigação de 19 hectares (rizicultura). 
obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de 
recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de 
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo 
Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870567

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 120 de 23/02/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: FRIGORIFICO GESSNER  LTDA, 
CnpJ nº 83.177.170/0001-73. Município: Timbó SC. Captação: Rio 
Itapocu – RH 06. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 7027941, 
UTM(Y) 673250. Vazão Outorgada: 9,4m³/hora. Regime de opera-
ção: 8 horas/dia, 16 dias/mês, 12 meses/ano; validade: 10 (DEZ) 
ANOS. Finalidade: Captação subterrânea de água em poço tubular 
profundo para uso industrial. obrigações do outorgado: respeitar 
a legislação ambiental e de recursos Hídricos; providenciar cer-
tidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela 
legislação federal, estadual ou municipal. secretário Executivo do 
Meio ambiente – LEONARDO SCHORCHT BRACONY PORTO 
FERREIRA.

Cod. Mat.: 870569

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 503 de 07/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: Imobiliária Werlang e Werlang 
Ltda, CnpJ nº 10.996.498/0001-48. Município: Modelo SC. Cap-
tação: Rio Chapecó – RH 02. Coordenadas Geográficas: UTM 
– Lat. 295084, Long. 7037240. Vazão Outorgada: 10,0m³/hora. 
regime de operação: captação diária, 24 horas por dia, 30 dias/
mês, 12 meses/ano; validade: 10 (DEZ) ANOS. Finalidade: Cap-
tação superficial de água para abastecimento público. Obrigações 
do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de recursos 
Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de qualquer 
natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. 
secretário Executivo do Meio ambiente – LEONARDO SCHORCHT 
BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870570

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 501 de 04/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: CLEUMIR BRESOLIN EPP, CnpJ 
nº 08.251.907/0001-35. Município: Araquari SC. Captação: Rio 
Itapocu – RH 09. Coordenadas Geográficas: UTM(X) E 715802.43 
m, UTM(Y) N  6850793.80m. Vazão Outorgada: 2,7m³/hora. Re-
gime de operação: 14 horas/dia, 24 dias/mês, 12 meses/ano; 
validade: 10 (DEZ) ANOS. Finalidade: Captação subterrânea de 
água em poço tubular profundo para uso industrial. obrigações 
do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de recursos 
Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de qualquer 
natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. 
secretário Executivo do Meio ambiente – LEONARDO SCHORCHT 
BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870572

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 508 de 09/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômi-
co sustentável - sdE. outorgado: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPÃO ALTO, CnpJ nº 01.599.409/0001-39. Município: Capão 
Alto SC. Captação: Rio Chapecó – RH 04. Coordenadas Geográ-
ficas: Lat. -28,0161, Long. -50,5503. Vazão Outorgada: 1,75m³/
hora. regime de operação: captação diária, 6,52 horas por dia, 
30 dias/mês, 12 meses/ano; validade: 10 (DEZ) ANOS. Finali-
dade: Captação superficial de água para abastecimento público. 
obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de 
recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de 
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. secretário Executivo do Meio ambiente – LEONARDO 
SCHORCHT BRACONY PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870573

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 488 de 25/10/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômi-
co sustentável - sdE. outorgado(s): Fabiano  Maragno, CpF nº  
733.166.xxx-xx e  GABRIELE RODRIGUES MARAGNO, CpF 
nº  067.741.xxx-xx. Município: Turvo S/C. Captação: Rio Ara-
ranguá – RH 10. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 625704 m 
E, UTM(Y) 6798685 m N. Vazão máxima captada outorgada (m³/
mês) será de 2.243,060; 1.121,530; 3.081,050; 546,273; 0,000; 
2.520,290 em Janeiro, Fevereiro, setembro, outubro, novembro 
e Dezembro, respectivamente, totalizando 9.512,203m³/safra. nos 
períodos em que a disponibilidade hídrica for superior à vazão de 
referência, em conformidade com os critérios vigentes, o usuário 
poderá captar adicionalmente os volumes solicitados até 16.800m³/
safra respectivamente. validade: 05 (CINCO) ANOS. Finalidade: 
Captação superficial de água para irrigação de 2,8 hectares (rizicul-
tura). obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental 
e de recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças 
de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo 
Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870576

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 489 de 25/10/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado(s): Carlos Clelio Picolo Conti, CpF 
nº 289.696.xxx-xx. Município: Forquilhinha S/C. Captação: Rio 
Araranguá – RH 10. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 639017 
m E, UTM(Y) 6813586 m N. Vazão máxima captada outorgada (m³/
mês) será de 564,020; 0,000; 0,000; 2.397,080; 0,000; 1.175,040 
em Janeiro, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, 
respectivamente, totalizando 4.136,140m³/safra. nos períodos 
em que a disponibilidade hídrica for superior à vazão de referên-
cia, em conformidade com os critérios vigentes, o usuário poderá 
captar adicionalmente os volumes solicitados até 14.100m³/safra 
respectivamente. validade: 05 (CINCO) ANOS. Finalidade: Captação 
superficial de água para irrigação de 2,35 hectares (rizicultura). 
obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de 
recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de 
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo 
Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870577

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 510 de 10/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômi-
co sustentável - sdE. outorgado(s): Nilton Costada Silva, CpF 
nº  161.343.xxx-xx. Município: Araranguá S/C. Captação: Rio 
Araranguá – RH 10. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 653114 
m E, UTM(Y) 6800971 m N. Vazão máxima captada outorgada 
(m³/mês) será de 21.079,010; 7.475,330; 64.203,840; 74.593,440; 
51.010,560; 21.079,010 em Janeiro, Fevereiro, setembro, outubro, 
Novembro e Dezembro, respectivamente, totalizando 239.441,190m³/
safra. nos períodos em que a disponibilidade hídrica for superior à 
vazão de referência, em conformidade com os critérios vigentes, o 
usuário poderá captar adicionalmente os volumes solicitados até 
240.000m³/safra respectivamente. Validade: 05 (CINCO) ANOS. 
Finalidade: Captação superficial de água para irrigação de 40 hec-
tares (rizicultura). Obrigações do Outorgado: Respeitar a legislação 
ambiental e de recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás 
ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, 
estadual ou municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente 
– Leonardo Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870578

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 479 de 18/10/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado(s): Rogerio Pirolla Motta, CpF nº 
807.696.xxx-xx. Município: Maracajá S/C. Captação: Rio Araranguá 
– RH 10. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 644178 m E, UTM(Y) 
6805580 m N. Vazão máxima captada outorgada (m³/mês) será 
de 15.065,920; 5.712,020; 35.652,180; 35.652,180; 28.751,760; 
14.989,250 em Janeiro, Fevereiro, setembro, outubro, novembro e 
Dezembro, respectivamente, totalizando 135.823,310m³/safra. nos 
períodos em que a disponibilidade hídrica for superior à vazão de 
referência, em conformidade com os critérios vigentes, o usuário 
poderá captar adicionalmente os volumes solicitados até 138.000m³/
safra respectivamente. validade: 05 (CINCO) ANOS. Finalidade: 
Captação superficial de água para irrigação de 23 hectares (rizicul-
tura). obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental 
e de recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças 
de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo 
Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870579

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 509 de 10/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado(s): Mario Mezzari, CpF nº  552.014.
xxx-xx. Município: Jacinto Machado S/C. Captação: Rio Ara-
ranguá – RH 10. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 622319 m 
E, UTM(Y) 6796105 m N. Vazão máxima captada outorgada (m³/
mês) será de 4.583,460; 1.732,580; 0,000; 11.198,760; 0,000; 
4.567,710 em Janeiro, Fevereiro, setembro, outubro, novembro e 
Dezembro, respectivamente, totalizando 22.082,510m³/safra. nos 
períodos em que a disponibilidade hídrica for superior à vazão de 
referência, em conformidade com os critérios vigentes, o usuário 
poderá captar adicionalmente os volumes solicitados até 42.000m³/
safra respectivamente. validade: 05 (CINCO) ANOS. Finalidade: 
Captação superficial de água para irrigação de 7 hectares (rizicul-
tura). obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental 
e de recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças 
de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo 
Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870580
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EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 505 de 07/11/2022. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado(s): Mario Dalla Vecchia, CpF nº 
103.151.xxx-xx. Município: Jacinto Machado S/C. Captação: Rio 
Araranguá – RH 10. Coordenadas Geográficas: UTM(X) 629236 m 
E, UTM(Y) 6792428 m N. Vazão máxima captada outorgada (m³/
mês) será de 2.068,97; 1.034,48; 8.316,45; 6.734,30; 4.137,94; 
2.068,97 em Janeiro, Fevereiro, setembro, outubro, novembro e 
Dezembro, respectivamente, totalizando 24.361,11m³/safra. nos 
períodos em que a disponibilidade hídrica for superior à vazão de 
referência, em conformidade com os critérios vigentes, o usuário 
poderá captar adicionalmente os volumes solicitados até 123.000m³/
safra respectivamente. validade: 05 (CINCO) ANOS. Finalidade: 
Captação superficial de água para irrigação de 20,50 hectares (rizi-
cultura). obrigações do outorgado: respeitar a legislação ambiental 
e de recursos Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças 
de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou 
municipal. Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo 
Schorcht Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870582

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 496 de 31/10/2021. objeto: 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: San  Marcos  Revestimentos 
Cerâmicos  LTDA. CnpJ nº: 03.952.525/0001-15.  Município: 
Araquari SC. Captação: Rio Tubarão e bacias contíguas – RH 
09. Coordenadas Geográficas: lat. (inicio) – 28,6650 long. (inicio) 
– 49,0977 e lat. (final) – 28,6648 long. (final) – 49,0965. Vazão 
outorgada: 2,75m³/hora. Regime de operação: 9 horas por dia, 
20 dias/mês, 12 meses/ano. validade: 5 (cinco) anos. Finalidade: 
Captação superficial de água para mineração. Obrigações do Ou-
torgado: respeitar a legislação ambiental e de recursos Hídricos; 
providenciar certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, 
exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. secretário 
Executivo do Meio ambiente – LEONARDO SCHORCHT BRACONY 
PORTO FERREIRA.

Cod. Mat.: 870585

EXTRATO DA PORTARIA SDE nº 504 de 07/11/2022. objeto: OUTOR-
GA PREVENTIVA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS. 
outorgante: secretaria de Estado do desenvolvimento Econômico 
sustentável - sdE. outorgado: NMCK EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, CnpJ nº 33.462.198/0001-84.  Município: 
Rio dos Cedros S/C. Captação: Rio Itajai – RH 07. Coordenadas 
Geográficas: UTM(tomada de água) 22J 669.335E 7.045.966S, 
UTM Restituição(casa de força) 22J 670.967E 7.045.245S. Vazão 
máxima captada outorgada será de 20,86m³/s. Empreendimento: 
CGH 2D Rio dos Cedros. validade: 25 (VINTE E CINCO) ANOS. 
Finalidade: Garantir a disponibilidade hídrica necessária. obrigações 
do outorgado: respeitar a legislação ambiental e de recursos 
Hídricos; providenciar certidões, alvarás ou licenças de qualquer 
natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal. 
Secretário Executivo do Meio Ambiente – Leonardo Schorcht 
Bracony Porto Ferreira.

Cod. Mat.: 870586

PORTARIA N° 2842 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 198563/2022, a admissão em 
caráter temporário, efetuada pela portaria nº 834 de 07/04/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.749 de 11/04/2022, de 
THais Flavia dornEllEs, matrícula nº.983.088-0-03, ocupante 
do cargo de professor, para atuar na EEb proF virGinia p. silva 
GonCalvEs, código 801000455350, município de Monte Carlo, 
na parte referente à data fim que deverá ser: 14/11/2022.

PORTARIA N° 2843 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 200478/2022, a admissão em 
caráter temporário, efetuada pela portaria nº2767 de 04/11/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.891 de 08/11/2022, de 
ELISANGELA STALOCH BESCHINOCK, matrícula n° 360.645-7-02, 
ocupante do cargo de proFEssor, para atuar na EEb WalTEr 
probsT, código 770000228960, município de aurora, na parte 
referente à data fim que deverá ser: 27/10/2022;

PORTARIA N° 2844 - de 10/11/2022
CONCEDER AFASTAMENTO, de acordo com o art.29, item v, lei 
n° 6844/86, conforme Processo SED 200156/2022, para atuar no 
órgão Central da secretaria de Estado da Educação, município de 
Florianópolis, na diretoria de administração e Finanças (DIAF),na 
Gerência de Contabilidade, à servidora lisiE dE lUCa MaCiEl, 
matrícula n° 385425-6-04,Professor, nível 05/B, com 10horas se-
manais, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado.

PORTARIA N° 2845 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 199790/2022, a admissão em 
caráter temporário, efetuada pela portaria nº1404 de 03/06/2022, 
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.788 de 08/06/2022, de 
MANOELA VIEIRA KELLER, matrícula n° 603.147-1-02, ocupante 
do cargo de professor, para atuar na EEb proF EUlina HElEo-
doro barrETo, código 769000948460, município de imaruim, 
na parte referente à data fim que deverá ser: 06/12/2022.

PORTARIA N°2846 - de 10/11/2022
CONCEDER LICENÇA ESPECIAL de acordo com o artigo 121, da 
Lei N° 6.844/86 e artigo 4°, parágrafo 1º, da Lei 447/2009, conforme 
processo sEd 199664/2022, pelo período de 180 dias, a vivianE 
ROSA NOGARETTI BODDENBERG, matricula n° 325.622-7-03, 
cargo de assistente Técnico pedagógico, em exercício na EEF. 
Fabio silva, município de Tubarão, com carga horária de 40 horas 
semanais, a contar de 02/11/2022 até 30/04/2023.

PORTARIA N° 2847 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 199558/2022, a admissão em 
caráter temporário, efetuada pela portaria nº1608 de 04/07/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.808 de 07/07/2022, 
de vanEssa sCapin CasTanHo, matrícula nº 684.632-7-01, 
ocupante do cargo de professor, para atuar na EEb pE viCEnTE 
F CordEiro, código 779000043320, município de palhoça, na 
parte referente à data fim que deverá ser: 19/11/2022.

PORTARIA N° 2848 - de 10/11/2022
DISPENSAR DO PONTO, de acordo com a portaria normativa nº 
12/sEd/2007 de 12/09/2007, conforme processo sEd 199406/2022, 
o servidor ANDRE LUIZ PRAZERES, matrícula n° 370638-9-01, 
professor, lotado na Gerência de Gestão de pessoas da sEd, 
município de Florianópolis, convocado pela Fundação Catarinense 
de Esporte (FEsporTE) e pela Fundação Municipal de Esporte 
(FME), para atuar como Técnico de Handebol nos Jogos abertos 
de santa Catarina, no município de rio do sul, no período de 11 
a 16 de novembro de 2022.

PORTARIA N° 2849 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 198573/2022, a admissão em 
caráter temporário, efetuada pela portaria nº1102 de 04/05/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.765 de 06/05/2022, de 
THais Flavia dornEllEs, matrícula nº 983.088-0-04, ocupante 
do cargo de professor, para atuar na EEb proF virGinia p silva 
GonCalvEs, código 801000455350, município de Monte Carlo, 
na parte referente à data fim que deverá ser: 14/11/2022.

PORTARIA N° 2850 - de 10/11/2022
AUTORIZAR, de acordo com o § 1° do artigo 9°, combinado com 
o § 1° do artigo 6°, do decreto n° 3421/2005, conforme Proces-
so sEd 198305/2022, letícia vieira , matrícula nº 965.610-3-02, 
CNH:04872113430-B, a conduzir veículo Oficial da Secretaria de 
Estado da Educação, até 30/12/2022.

PORTARIA N° 2851 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 193444/2022, a admissão em 
caráter temporário, efetuada pela portaria nº 2767 de 04/11/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.892 de 08/11/2022, de 
rosa da silva, matrícula nº 385.797-2-02, ocupante do cargo 
de professor, para atuar na EEb prEF HiGino aGUiar, código 
754000214900, município de araquari, na parte referente à data 
inicio que deverá ser: 23/09/2022.

PORTARIA N° 2852 - de 10/11/2022
AUTORIZAR, de acordo com o § 1° do artigo 9°, combinado com 
o § 1° do artigo 6°, do decreto n° 3421/2005,  conforme Processo 
sEd 163536/2022, rodrigo pires Ferreira, matrícula nº 646.021-7-
01, CNH: 04579532441-AB, a conduzir veículo Oficial da Secretaria 
de Estado da Educação, até 30/12/2022.

PORTARIA Nº 2853 - de 10/11/2022
TORNAR SEM EFEITO, conforme processo sEd 152604/2022, 
a retificação de designação, Portaria nº 2722 de 01.11.2022, Pu-
blicada no Diário Oficial do Estado 21.889 DE 03.11.2022, pagina 
25, por incorreção.

PORTARIA N° 2854 - de 10/11/2022
RETIFICAR, conforme processo sEd 152604/2022, a designa-
ção para constituir comissão, efetuada pela portaria nº 2569 de 
11/10/2022, Publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.878 de 
17/10/2022, na parte referente à matrícula, dos servidores abaixo 
relacionados:
- Gyance Carpes, matrícula 0634.440-2-01,
- Caroline Santos de Cisne, matrícula n°634.456-9-01.

viTor FUnGaro balTHaZar
secretário de Estado da Educação

PORTARIA N° 2856 - de 11/11/2022
a sECrETÁria adJUnTa dE EsTado da EdUCaÇÃo, no uso 
das atribuições dElEGadas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 

publicada no doE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei 
Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § único, 
do Decreto nº 1860 de 2022 e considerando as razões expostas no 
processo administrativo ora em análise, resolve dEsiGnar, com 
fundamento no caput e no § 3º do art. 3º, c/c os arts. 25 26, 27 e 
36, todos da lCE nº 491/2010, os servidores públicos ocupantes 
de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível na catego-
ria funcional do acusado, cujos nomes vão abaixo identificados, 
para constituírem CoMissÃo dE proCEsso adMinisTraTivo 
DISCIPLINAR, com a finalidade de apurar a(s) suposta(s) irregu-
laridade(s) a seguir especificada(s):Processo Administrativo: SED 
106363/2022 (informação nº 535/2022).
Membro 1: (presidente):Maria CrisTina MarTins, professora, mat. 
nº 316.225-7-03, nv/rEF: 05/C, lotada na sEd/CoJUr, C.H 40h.
Membro 2: MÁrCio MiCHEl JUMEs dE soUZa, assistente técnico 
administrativo, mat. nº 373.531-1-01, nv/rEF:04/J, em exercício 
na CrE/araranguá, C.H 40h;
Membro 3: vivianE aManTE, consultora educacional, mat. nº 
325.493-3-03, nv/rEF: 04/G, lotada na CrE/ araranguá, C.H 40h.
provável(is) servidor(es) responsável(is): (M. L. T), professor aCT, 
mat. nº 634811-4. resumo dos fatos: apurar a conduta do servidor, 
no exercício de suas funções de docência, por não possuir domínio 
da classe e organização do conteúdo a ser ministrado aos alunos, 
encarar as alunas durante as aulas e as constranger com palavras e 
atitudes inadequadas, não seguir as orientações da equipe gestora 
e agredir os discentes de forma verbal e física, comportamento 
que não condiz com a função de professor. Capitulação legal: se 
comprovado(s), o(s) fato(s) importaria(m) na violação, em tese, do(s) 
seguinte(s) dispositivo(s) legal (is): art.160, i e ii; 163, caput; art.166, 
v; art. 167, Xi, da lei nº 6.844/1986. declaração de ausência de 
impedimento: os servidores designados não incidem em nenhuma 
das vedações do art. 31 da LCE nº 491/2010.Prazos: A comissão 
deverá ser instalada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publica-
ção desta no DOE e encerrar-se-á no prazo de 60 (sessenta) dias, 
prorrogável por igual período, e em caso de força maior, por prazo 
determinado a critério da autoridade competente, não excedente a 
60 (sessenta) dias, na forma do art. 38 da mesma lei.

PORTARIA N° 2857 - de 11/11/2022
a sECrETÁria adJUnTa dE EsTado da EdUCaÇÃo, no uso 
das atribuições dElEGadas pela portaria nº 1190 de 16/05/2022, 
publicada no doE nº 21.771 de 16/05/2022 e conforme delegação 
de competência estabelecida nos termos do art. 106, § 2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei 
Complementar nº 491, de 2010, e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § único, 
do Decreto nº 1860 de 2022 e considerando as razões expostas no 
processo administrativo ora em análise, resolve dEsiGnar, com 
fundamento no caput e no § 3º do art. 3º, c/c os arts. 25 26, 27 e 
36, todos da lCE nº 491/2010, os servidores públicos ocupantes 
de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível na catego-
ria funcional do acusado, cujos nomes vão abaixo identificados, 
para constituírem CoMissÃo dE proCEsso adMinisTraTivo 
DISCIPLINAR, com a finalidade de apurar a(s) suposta(s) irregu-
laridade(s) a seguir especificada(s):Processo Administrativo: SED 
194788/2022 (informação nº /2022).
Membro 1: (presidente):sÉrGio avElino FErrEira, professor, 
mat. nº 329.861.2.03, nv/rEF: 04/G lotado na CrE/blumenau, 
C.H. 40h.
Membro 2: rosiMEri dE arrUda pinHEiro, professor, mat. nº 
339.217-1-03, nv/rEF: 04/F, lotada na CrE/blumenau, C.H. 40h;
Membro 3: SIRLENI SIEVES SANTIN, professor, mat. n° 308.029-3-
03, nv/rEF: 04/d, lotada na CrE/blumenau, C.H. 40h.provável(is) 
servidor(es) responsável(is): (Z. b dos s ) professora ACT, mat. 
nº 690.054-2. resumo dos fatos: apurar conduta da servidora por 
agir de maneira inadequada no exercício de suas funções, não 
cumprir suas obrigações de docência, afastar-se de suas atividades 
sem autorização da gestão escolar, não preencher adequadamente 
o sistema professor online, deixar de atender as necessidades 
pedagógicas dos alunos, fazer uso indevido de celular durante 
as aulas, apresentar conduta agressiva no trato com os alunos, 
constranger alunos com atitudes intimidadoras, apresentando uma 
conduta que não condiz com a função de professor. Capitulação 
legal: se comprovado(s), o(s) fato(s) importaria(m) na violação, 
em tese, do(s) seguinte(s) dispositivo(s) legal (is): art.160, i e ii; 
163, art.165 ii, caput; art.166, v; art. 167, Xi, da lei nº 6.844/1986. 
declaração de ausência de impedimento: os servidores designa-
dos não incidem em nenhuma das vedações do art. 31 da lCE nº 
491/2010.Prazos: A comissão deverá ser instalada no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação desta no DOE e encerrar-se-á 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, e em 
caso de força maior, por prazo determinado a critério da autoridade 
competente, não excedente a 60 (sessenta) dias, na forma do art. 
38 da mesma lei.

Maria TErEZa paUlo HErMEs Cobra
secretária adjunta de Estado da Educação
delegação portaria nº 1190 de 16/05/2022.
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PORTARIA Nº 2865 - de 14/11/2022
o sECrETÁrio dE EsTado da EdUCaÇÃo, no uso das atri-
buições e conforme delegação de competência estabelecida nos 
termos do art. 106, § 2º, inciso i, da lei Complementar nº 741, 
de 2019 c/c art. 3º, §º 3º da lei Complementar nº 491, de 2010, 
e art. 4º, inciso ii, a, 1 e 2 e § único, do decreto nº 1860 de 2022 
e considerando as razões expostas no processo administrativo 
(sEd 97290/2021) ora em análise, RESOLVE, Tornar sem efeito 
a portaria nº 2832 de 09/11/2022, publicada no doE nº 21.895 de 
11/11/2022, por publicação em duplicidade.

viTor FUnGaro balTHaZar
secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 870731

AVISO DE NOTIFICAÇÃO N° 2859 de 11/11/2022
o secretário de Estado da Educação leva ao conhecimento da sra. 
RAPHAELA PERRUT, matrícula N° 653 742 1 04,que tramita nesta 
secretaria o Processo SED 170065/2022, que trata da regularização 
funcional da servidora, e que nele foram apurados valores a serem 
ressarcidos ao erário. Fica estabelecido o prazo legal de 15 dias, 
a contar desta publicação, para manifestação do interessado, de 
acordo com o art. 6, iv, do decreto nº1.886, de 2013.

AVISO DE NOTIFICAÇÃO N° 2860 de 11/11/2022
o secretário de Estado da Educação leva ao conhecimento da 
sr. iaGo barCElos rabElo, matrícula nº 626 772 6 02, que 
tramita nesta secretaria o processo sEd 167661/2022, que trata 
da regularização funcional da servidora, e que nele foram apurados 
valores a serem ressarcidos ao erário. Fica estabelecido o prazo 
legal de 15 dias, a contar desta publicação, para manifestação do 
interessado, de acordo com o art. 6 , iv, do decreto nº1.886, de 2013.

VITOR FUNGARO BALTHAZAR
Secretário de Estado da Educação

Cod. Mat.: 870738

PORTARIA N° 2864 de 14/11/2022
RECONHECER equivalência ao sistema brasileiro de Ensino os 
estudos realizados no exterior pelos alunos abaixo relacionados:
DANIEL DEROZIN, na república do Haiti, equivalente ao Curso 
de Ensino Médio, parecer nº 349/2022/sEd/dipE, de 08/11/2022; 
processo sEd 198389/2022.
JONATHAN DE JESUS MOLLEGAS VELASQUEZ, na república 
da Venezuela, equivalente ao Curso de Ensino Médio, Parecer nº 
350/2022/sEd/dipE, de 08/11/2022; processo sEd 198434/2022.
SAMUEL JEAN, na república do Haiti, equivalente ao Curso de 
Ensino Médio, parecer nº 351/2022/sEd/dipE, de 08/11/2022; 
processo sEd 198493/2022.
HENRY DE JESUS PEREIRA TORRES, na República da Venezuela, 
equivalente ao Curso de Ensino Médio, parecer nº 352/2022/sEd/
dipE, de 09/11/2022; processo sEd 198810/2022.
MARCELA RAYANA GOMES, nos Estados Unidos da américa, 
equivalente ao Curso de Ensino Fundamental, parecer nº 353/2022/
sEd/dipE, de 09/11/2022; processo sEd 198704/2022.
GASTON CUADRAS (GASTON CUADRAS BADIE, conforme 
CpF brasileiro),na república da argentina, equivalente ao Curso 
de Ensino Médio, parecer nº 354/2022/sEd/dipE, de 09/11/2022; 
processo sEd 199080/2022.
KEILYS CAROLINA RIVERA LIMA, na República da Venezuela, 
equivalente ao Curso de Ensino Médio, parecer nº 355/2022/sEd/
dipE, de 10/11/2022; processo sEd 199339/2022.
ASHLEY VALENTINA CARRENO SALAS, na república da vene-
zuela, equivalente ao Curso de Ensino Fundamental, Parecer nº 
356/2022/sEd/dipE, de 10/11/2022; processo sEd 199363/2022.
MATHEUS DANIEL BACK WAGNER, na república da bolívia, 
equivalente ao Curso de Ensino Fundamental, parecer nº 357/2022/
sEd/dipE, de 10/11/2022; processo sEd 196606/2022.
EGLIS MAGALY ROJAS AFANADOR, na República da Venezuela, 
equivalente ao Curso de Ensino Médio, parecer nº 358/2022/sEd/
dipE, de 10/11/2022; processo sEd 199415/2022.
CARLOS EDUARDO CHACIN GOMEZ, na República da Venezuela, 
equivalente ao Curso de Ensino Médio, parecer nº 359/2022/sEd/
dipE, de 10/11/2022; processo sEd 199465/2022.
NELSON RAFAEL LA TORRE GUEVARA, na república da vene-
zuela, equivalente ao Curso de Ensino Médio, Parecer nº 360/2022/
sEd/dipE, de 10/11/2022; processo sEd 199475/2022.
JEAN PIERRE LOPEZ MOLINA, na república da Colômbia, equi-
valente ao Curso de Ensino Médio, parecer nº 361/2022/sEd/dipE, 
de 11/11/2022; processo sEd 199477/2022.
LIOMAR DEL VALLE BARCENAS SALAZAR, na república da 
Venezuela, equivalente ao Curso de Ensino Fundamental, Parecer 
nº 362/2022/sEd/dipE, de 11/11/2022; processo sEd 199699/2022;
DEYLIMAR DEL CARMEN YENDIZ NAVARRO, na república da 
Venezuela, equivalente ao Curso de Ensino Fundamental, Parecer 
nº 363/2022/sEd/dipE, de 11/11/2022; processo sEd 200078/2022

Carla Cristina pessotto
Gerente de políticas Educacionais
ato nº 1507/2019 - doE nº 21036 de 13/06/2019

Cod. Mat.: 870740

porTaria nº 466/sEF – 10/11/2022.

o sECrETÁrio  dE  EsTado  da  FaZEnda,  de  acordo com 
a delegação de competência conferida  pelo art. 106, §2º, inciso 
i, da lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, resolve 
dEsiGnar: netanias dormundo dias,  matrícula  nº  950.375-7 
como  presidente,  bruno  José  Cunha  de  Jesus,  matricula  nº 
645.641-3  e  Nubia  Gabriela  de  Oliveira Kawai, matrícula  n° 
645.587-5  como  membros  titulares  e lucimaia Cioatto  dias 
vieira matricula nº 282.765-4, como membro suplente, lotados e 
com  exercício  na    Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  para 
constituírem Comissão destinada a proceder o levantamento de 
restos a pagar da Unidade Gestora 520001 - sEF e emissão da 
declaração de regularidade de restos a pagar que irá compor os 
balanços  contábeis  anuais,    em    atenção  ao  artigo  nº    23  
do decreto  2.236,  de  27  de outubro de 2022.

paUlo Eli
Secretário de Estado da Fazenda.

Cod. Mat.: 870528

porTaria nº 465/2022

dEsiGnar, de acordo com o art.  38, da lei nº 6.745/85, con-
forme processo sEF nº 15056/2022, HUGo dElponTE vidal, 
matrícula nº 951.010-9-01, para responder, pelo cargo de GE-
rEnTE FinanCEiro do TEsoUro EsTadUal, nível FG/2, da 
sEF, em substituição do titular, FErnando TaGliaro JaHns, 
matrícula nº 951.011-7-01, durante o usufruto de férias, no perío-
do de 07/11/2022 a 24/11/2022.

paUlo Eli
Secretário de Estado da Fazenda

Cod. Mat.: 870537

PORTARIA Nº 468/2022

altera os orçamentos das unidades orçamentárias que menciona 
no valor de r$ 8.071.188,05.

o sECrETÁrio dE EsTado da FaZEnda, no uso da compe-
tência que lhe confere o Ato n° 44, publicado no Diário Oficial nº 
21.686, de 12 de janeiro de 2022, de acordo com o inciso v, do 
art. 8º da lei nº 18.329, de 5 de janeiro de 2022, combinado com 
o que consta do ato normativo 2022an1227, de novembro de 
2022, e nos autos do processo nº sEF 15761/2022,

R E S O L V E:

art. 1º Fica aberto o crédito suplementar na importância de r$ 
8.071.188,05 (oito milhões, setenta e um mil, cento e oitenta e 
oito reais e cinco centavos), às dotações específicas, de acordo 
com a programação constante do anexo i desta portaria, em con-
sonância com o que dispõe o inciso iii do § 1º do art. 43 da lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o art. 1º, ficam par-
cialmente anuladas as dotações orçamentárias discriminadas no 
anexo ii, desta portaria.

art. 3º os autos nº sEF 15761/2022 estão disponíveis para con-
sulta no site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/aten-
dimento.

art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 14 de novembro de 2022.

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo I – Acréscimo
Ato Normativo 2022an001227
Órgão 16000 Colegiado superior de segurança pública e 
Perícia Oficial
UO Código F.R.* N.D.** Valor
16020 departamento  Estadual de TrânsitodETran
 06.422.0770.0217.015279
  0.2.69 33.90.37  1.500.000,00
Subtotal  1.500.000,00
UO Código F.R.* N.D.** Valor
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de bombeiros Militar
 06.182.0703.0246.013184

  0.2.35 44.90.52  12.158,40
Subtotal  12.158,40
UO Código F.R.* N.D.** Valor
16099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial
FUMpoF
 06.183.0701.0542.015019
  0.1.11 33.90.30  320.000,00
  0.1.11 44.90.52  380.000,00
Subtotal  700.000,00
Órgão 27000 secretaria de Estado do desenvolvimento 
Econômico sustentável
UO Código F.R.* N.D.** Valor
27033 Fundação Catarinense de Cultura  FCC
 13.122.0900.0002.015308
  0.1.00 33.90.39  381.919,92
Subtotal  381.919,92
Órgão 41000 Gabinete do Governador do Estado
UO Código F.R.* N.D.** Valor
41007 ControladoriaGeral do Estado
 04.126.0880.0948.014794
  0.1.00 44.90.40  16.292,82
  0.1.00 44.90.52  633.816,91
Subtotal  650.109,73
Órgão 48000 secretaria de Estado da saúde
UO Código F.R.* N.D.** Valor
48091 Fundo Estadual de saúde
 10.122.0900.0002.004650
  0.6.69 33.90.30  300.000,00
 10.302.0430.0043.005429
  0.2.60 33.90.30  340.000,00
  0.6.60 33.90.30  897.000,00
  0.6.69 33.90.30  2.890.000,00
 10.302.0450.1097.015014
  0.1.00 33.90.39  400.000,00
Subtotal  4.827.000,00
Total  8.071.188,05
Anexo II – Redução
Ato Normativo 2022an001227
Órgão 16000 Colegiado superior de segurança pública e 
Perícia Oficial
UO Código F.R.* N.D.** Valor
16020 departamento Estadual de Trânsito
dETran
 06.126.0770.1048.015290
  0.2.69 33.90.40  750.000,00
  0.2.69 44.90.40  750.000,00
Subtotal  1.500.000,00
UO Código F.R.* N.D.** Valor
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de bombeiros Militar
 06.182.0704.0028.014076
  0.2.35 44.90.52  12.158,40
Subtotal  12.158,40
UO Código F.R.* N.D.** Valor
16099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial
FUMpoF
 06.183.0701.0462.015018
  0.1.11 33.90.30  200.000,00
  0.1.11 33.90.37  150.000,00
  0.1.11 33.90.39  350.000,00
Subtotal  700.000,00
Órgão 27000 secretaria de Estado do desenvolvimento 
Econômico sustentável
UO Código F.R.* N.D.** Valor
27033 Fundação Catarinense de Cultura  FCC
 13.391.0665.0499.015300
  0.1.00 44.90.51  381.919,92
Subtotal  381.919,92
Órgão 41000 Gabinete do Governador do Estado
UO Código F.R.* N.D.** Valor
41007 ControladoriaGeral do Estado
 04.122.0880.0002.014796
  0.1.00 33.90.14  54.267,43
  0.1.00 33.90.33  25.000,00
  0.1.00 33.90.37  149.252,77
  0.1.00 33.90.39  16.292,82
  0.1.00 33.90.39  58.719,07
  0.1.00 33.90.47  7.500,00
  0.1.00 44.90.52  95.611,00
 04.124.0880.0680.014801
  0.1.00 33.90.18  226.400,00
  0.1.00 33.90.40  17.066,64
Subtotal  650.109,73
Órgão 48000 secretaria de Estado da saúde
UO Código F.R.* N.D.** Valor
48091 Fundo Estadual de saúde
 10.122.0900.0002.004650
  0.1.00 33.90.39  400.000,00
 10.122.0101.0261.014016
  0.2.60 44.90.52  340.000,00
  0.6.60 44.90.52  897.000,00
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  0.6.69 44.90.52  3.190.000,00
Subtotal  4.827.000,00
Total  8.071.188,05
Subação
004650 administração e manutenção dos serviços
administrativos gerais  sEs
005429 Manutenção das unidades assistenciais próprias
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios
bM
014016 aquisição de veículos para a secretaria de
Estado da saúde
014076 Gestão das atividades de resposta a emergências
014794 Manutenção e modernização dos serviços de
tecnologia da informação e comunicação
CGE
014796 administração e manutenção dos serviços
administrativos gerais  CGE
014801 Otimização e correção da aplicação dos
recursos públicos  CGE
015014 atendimento psicosocial em comunidades
terapêuticas do estado
015018 Gestão do Instituto de Identificação  IGP
015019 Gestão de perícias criminais  iGp
015279 Gestão pessoal terceirizado DETRAN
015290 Modernização, integração e manutenção da
tecnologia da informação e comunicação
dETran
015300 preservação salvaguarda do patrimônio
015308 administração e manutenção dos serviços
administrativos gerais  FCC
*Fonte Recurso
0.1.00 recursos ordinários  recursos do tesouro  rld
0.1.11 Taxas da segurança pública  recursos do tesouro
exercício corrente
0.2.35 acordos administrativos, ajustes e Convênios
com Municípios
0.2.60 recursos patrimoniais primários  recursos de
outras fontes  exercício corrente
0.2.69 outros recursos primários  recursos de outras
fontes  exercício corrente
0.6.60 primários  recursos patrimoniais  exercícios
anteriores
0.6.69 outros recursos primários  recursos de outras
fontes  exercícios anteriores
**Natureza Despesa
33.90.14 diárias  Civil
33.90.18 auxílio Financeiro a Estudantes
33.90.30 Material de Consumo
33.90.33 passagens e despesas com locomoção
33.90.37 locação de Mãodeobra
33.90.39 outros serviços Terceiros  pessoa Jurídica
33.90.40 serviços de Tecnologia da informação e
Comunicação  pessoa Jurídica
33.90.47 obrigações Tributárias e Contributivas
44.90.40 serviços de Tecnologia da informação e
Comunicação  pessoa Jurídica
44.90.51 obras e instalações
44.90.52 Equipamentos e Material permanente

Cod. Mat.: 870707

PORTARIA Nº 467/2022

altera os orçamentos das unidades orçamentárias que menciona 
no valor de r$ 1.464.650,00.

o sECrETÁrio dE EsTado da FaZEnda, no uso da compe-
tência que lhe confere o Ato n° 44, publicado no Diário Oficial nº 
21.686, de 12 de janeiro de 2022, de acordo com o inciso v, do 
art. 8º da lei nº 18.329, de 5 de janeiro de 2022, combinado com 
o que consta do ato normativo 2022an1229, de novembro de 
2022, e nos autos do processo nº sEF 15756/2022,

R E S O L V E:

art. 1º Fica aberto o crédito suplementar na importância de r$ 
1.464.650,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta reais), às dotações específicas, de acor-
do com a programação constante do anexo i desta portaria, em 
consonância com o que dispõe o inciso iii do § 1º do art. 43 da lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o art. 1º, ficam par-
cialmente anuladas as dotações orçamentárias discriminadas no 
anexo ii, desta portaria.

art. 3º os autos nº sEF 15756/2022 estão disponíveis para con-
sulta no site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/aten-
dimento.

art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 14 de novembro de 2022.

PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda

Anexo I – Acréscimo
Ato Normativo 2022an001229
Órgão 27000 secretaria de Estado do desenvolvimento 
Econômico sustentável
UO Código F.R.* N.D.** Valor
27091 Fundo Especial de proteção ao Meio ambiente
 18.542.0348.0003.011708
  0.1.29 33.90.47  50.000,00
Subtotal  50.000,00
Órgão 44000 secretaria de Estado da agricultura, da 
pesca e do desenvolvimento rural
UO Código F.R.* N.D.** Valor
44094 Fundo Estadual de sanidade animal
 20.609.0315.0436.011286
  0.2.66 33.90.93  1.414.650,00
Subtotal  1.414.650,00
Total  1.464.650,00
Anexo II – Redução
Ato Normativo 2022an001229
Órgão 27000 secretaria de Estado do desenvolvimento 
Econômico sustentável
UO Código F.R.* N.D.** Valor
27001 secretaria de Estado do desenvolvimento
Econômico sustentável
 23.333.0342.1022.013000
  0.1.29 33.90.39  50.000,00
Subtotal  50.000,00
Órgão 44000 secretaria de Estado da agricultura, da 
pesca e do desenvolvimento rural
UO Código F.R.* N.D.** Valor
44093 Fundo Estadual de desenvolvimento rural
 20.609.0320.1120.011409
  0.2.66 33.40.41  1.311.200,00
  0.2.66 33.90.40  103.450,00
Subtotal  1.414.650,00
Total  1.464.650,00
Subação
011286 Indenizações em emergências e ações sanitárias
Fsa
011409 apoiar as melhorias nas atividades agropastoris
e pesqueiras  Fdr
011708 Organização, estruturação e gestão do
FEpEMa
013000 apoio a projetos de desenvolvimento
econômico, estímulo para a eficiência
produtiva do estado  sdE
*Fonte Recurso
0.1.29 outras transferências  recursos do tesouro
exercício corrente
0.2.66 receitas diversas  receita agroindustrial  Fdr
**Natureza Despesa
33.40.41 Contribuições
33.90.39 outros serviços Terceiros  pessoa Jurídica
33.90.40 serviços de Tecnologia da informação e
Comunicação  pessoa Jurídica
33.90.47 obrigações Tributárias e Contributivas
33.90.93 Indenizações e Restituições

Cod. Mat.: 870715

ESTADO DE SANTA CATARINA - EXTRATO DO ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA ESTADO / CRCSC N° 2022TN002079 
- ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica N° 2022TN002079. 
PARTÍCIPES: o Estado de santa Catarina, por meio da secretaria 
de Estado da Fazenda – SEF/SC, e o Conselho Regional de Con-
tabilidade, seccional de santa Catarina. OBJETO: a cooperação 
técnica para a integração entre o cadastro estadual de contribuintes 
do ICMS e o cadastro de Profissionais Contábeis e de Organizações 
Contábeis. DOS CUSTOS E ENCARGOS: os custos e encargos 
necessários à operacionalização deste Acordo ficarão a cargo 
de cada um dos signatários, consoante o respectivo dispêndio. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publi-
cação, em extrato, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, 
na forma do parágrafo único do art. 61 da lei Federal no 8.666, 
de 21 de junho de 1993. SIGNATÁRIOS: o secretário de Estado 
da Fazenda, Paulo Eli, pela SEF/SC, e a Presidente do Conselho 
regional de Contabilidade, seccional de santa Catarina, Marisa 
luciana schvabe de Morais, pelo Conselho. DATA: Florianópolis, 
14 de novembro de 2022.

Cod. Mat.: 870745

ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO 
nº 2022TR002051. CONVENENTE: Município de ANITÁPOLIS. 
OBJETO: aquisição de 01 (um) caminhão caçamba 6x2. VALOR 
GLOBAL DO CONVÊNIO: R$ 690.500,00 (seiscentos e noventa 
mil e quinhentos reais), sendo repassados pelo CONCEDENTE R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e destinados pelo 
CONVENENTE R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos 
reais), a título de Contrapartida. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: sEF/
FUndo soCial – Subação: 015380 - apoio a projetos municipais 
de investimentos - pacto pelos Municípios.  item orçamentário: 
44.40.42.02, Fonte de recursos 0.3.91, Nota de Empenho nº 
2022NE000113 de 07/11/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: da publi-
cação no Diário Oficial do Estado até 30/05/2023. SIGNATÁRIOS: 
Governador do Estado de santa Catarina Carlos Moisés da silva, 
neste ato representado pelo Secretário de Estado da Fazenda 
paulo Eli e prefeita Municipal solange back. Mjr/sCC.

ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO 
nº 2022TR002054. CONVENENTE: Município de ANGELINA. 
OBJETO: aquisição de caminhão caçamba truck. VALOR GLO-
BAL DO CONVÊNIO: R$ 596.100,00 (quinhentos e noventa e 
seis mil e cem reais), sendo repassados pelo CONCEDENTE 
R$ 549.961,86 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e 
sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) e destinados pelo 
CONVENENTE R$ 46.138,14 (quarenta e seis mil, cento e trin-
ta e oito reais e quatorze centavos), a título de Contrapartida. 
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: sEF/FUndo soCial – Subação: 
015380 - apoio a projetos municipais de investimentos - pacto 
pelos Municípios.  item orçamentário: 44.40.42.02, Fontes de 
recursos 0.3.91 e 0.3.85, Notas de Empenho nº 2022NE000114 
e nº 2022NE000115 de 07/11/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: da 
publicação no Diário Oficial do Estado até 30/06/2023. SIGNATÁ-
RIOS: Governador do Estado de santa Catarina Carlos Moisés 
da silva, neste ato representado pelo secretário de Estado da 
Fazenda Paulo Eli e Prefeita Municipal Roseli Anderle. Mjr/SCC.

ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE 
ESTADO DA FAZENDA. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO 
nº 2022TR002055. CONVENENTE: Município de BRAÇO DO 
NORTE. OBJETO: aquisição de 02 (dois) caminhões caçamba. 
VALOR GLOBAL DO CONVÊNIO: R$ 1.100.000,00 (um milhão 
e cem reais), sendo repassados na integralidade pelo CONCE-
DENTE, sem Contrapartida por parte do Convenente. CRÉDITO 
ORÇAMENTÁRIO: sEF/FUndo soCial – Subação: 015380 - 
apoio a projetos municipais de investimentos - pacto pelos Mu-
nicípios.  item orçamentário: 44.40.42.02, Fontes de recursos 
0.3.91, Nota de Empenho nº 2022NE000116 de 07/11/2022. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: da publicação no Diário Oficial do Estado 
até 30/06/2023. SIGNATÁRIOS: Governador do Estado de san-
ta Catarina Carlos Moisés da silva, neste ato representado pelo 
Secretário de Estado da Fazenda Paulo Eli e Prefeito Municipal 
roberto Kuerten Marcelino. Mjr/sCC.

Cod. Mat.: 870913

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATÓRIO Nº010/2022
O Secretário der Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no artigo 15, do decreto nº 650, de 
05 de junho de 2020, informa o pagamento das despesas com 
diárias no mês de oUTUbro/2022.
Matricula Nome do Servidor Valor Qtde. Mot.
644579-9 adriano C. da silva 330,00 2,0 vE
142826-8 alberto lidani 2.210,00 6,5 vs
957862-5 André B. Menezes 900,00 2,0 vr
320453-7 arcângelo Felisberto 680,00 2,0 vs
644370-2 ayran a. b. loriato 510,00 1,5 vr
950721-3 Camargo de C. oli-

veira 340,00 1,0 vs
142692-3 Caraí J. de borba 1.360,00 4,0 vr
617233-4 Carlos E. M. G. da 

silva 340,00 1,0 vE
617041-2 Carlos F. S. de Aze-

vedo 340,00 1,0 vs
389743-5 Carlos M. soca-

chewsky 340,00 1,0 vs
645461-5 Cássio s. lima 170,00 0,5 vs
184712-0 Cesar do E. santo 170,00 0,5 vr
644778-3 Claudino s. neto 170,00 0,5 vs
344165-2 Clovis l. Jacoski 170,00 0,5 vs
644476-8 daniel C. salomão 340,00 1,0 vs
617047-1 daniela M. Garrido 1.870,00 5,0 vs
950732-9 dirceu dal bosco 170,00 0,5 vs
617054-4 Estevan M. bertagnolli 340,00 1,0 vs
650406-0 Everaldo E. vieira 680,00 2,0 vs
646145-0 Ezequiel Perini 770,00 4,0 vs
301259-0 Felipe a. naderer 2.720,00 8,0 vs
645410-0 Felipe p. da C. Gou-

veia 340,00 1,0 vs
644565-9 Felipe p. Figueiredo 340,00 1,0 vs
645061-0 Fernando W. Hurtado 340,00 1,0 vE
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617241-5 Gabriel neuman 680,00 2,0 vE
644364-8 Gabriela d. Koller 340,00 1,0 vr
650573-2 Gilmar de o. amorim 1.350,00 3,0 vE
360878-6 Graziela L. Meincheim 1.350,00 3,0 vE
617065-0 Gustavo G. Furteado 1.190,00 3,5 vs
617176-1 Henrique Schmitz 510,00 1,5 vE
650619-4 isis p. portinho 1.350,00 3,0 vE
184930-1 Jair a. schmitt 680,00 2,0 vs
650426-4 Janice v. p. da silveira 1.350,00 3,0 vE
200283-3 Jordão l. Moratelli 340,00 1,0 vE
360889-1 Kely C. da s. Truppel 1.350,00 3,0 vE
644784-8 leonardo l. pimenta 340,00 1,0 vs
142683-4 Luiz M. Francez 2.210,00 6,5 vs
650417-5 Maria l. seemann 1.350,00 3,0 vE
650475-2 Mario W. Gentil 1.350,00 3,0 vE
650612-7 nadieg s. pacheco 1.350,00 3,0 vE
209283-2 Osni de Souza 340,00 1,0 vE
184968-9 ramon s. de Medeiros 1.575,00 3,5 vr
209753-2 ricardo F. Kock 340,00 1,0 vE
378638-2 ricieri J. p. pereira 340,00 1,0 vr
139175-5 Roberto Kroeff 850,00 2,5 vE
360880-8 rosangela della 

vechia 1.350,00 3,0 vE
190801-4 silvio bergler 760,00 4,0 vs
650473-6 vagner a. pacheco 1.350,00 3,0 vE
382038-6 vantuir l. Epping 1.020,00 3,0 vs
644782-1 vinicius r. dos s. v. 

Moraes 1.190,00 3,5 vs
644372-9 vinicius r. saurin 1.020,00 3,0 vs
142601-0 Zelia M. b. schneider 850,00 2,5 vE

TOTAL 44.015,00 122,0
va: viagem antecipada; vE: viagem de Estudo; vs: viagem a 
serviço; vC: viagem Cancelada; vr: viagem reunião; 

COMPARATIVO DIÁRIAS
oUTUbro dE 2021 25.090,00
oUTUbro dE 2022 44.015,00

DEVOLUÇÕES EFETUADAS – SETEMBRO / 2022
Matricula Nome do Servidor Valor Qtde. Mot.
950621-7 Thiago r. Chaves 680,00 2,0 vC
644784-8 leonardo l. pimenta 170,00 0,5 vC
644372-9 vinicius r. saurin 170,00 0,5 va

TOTAL 1.020,00 3,0
Paulo Eli

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
Cod. Mat.: 870471

P O R T A R I A   N.º 1736 de 11/11/2022
O SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE, no uso de suas atribuições legais, previstas no art 106, 
§2º, da lei Complementar n.º741, de 12/06/2019, e em conformi-
dade a lei 13516/2005, regulamentada pelo decreto nº 1.793 de 
2022, resolve: DESIGNAR, os Engenheiros, CHARLES ANDER-
SON PRIM, matrícula n.º 0629.690-4, VANESSA BACCA COU-
TO JOENCK, matrícula n.º 0629.348-4, o Consultor Executivo, 
GABRIELA DE SOUZA ZANINI, matrícula n.º 0358.201-9, para 
Constituírem Comissão julgar em primeira instância, a defesa, no-
tificando o interessado sobre a decisão através da Coordenadoria 
regional de infraestrutura responsável pela autuação, conforme 
o que dispõe o art. 28 do decreto Estadual n.º 1.793 de 2022.
Thiago augusto vieira
secretário de Estado da infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0926.638-0

Cod. Mat.: 870646

P O R T A R I A   N.º 1737 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MO-
BILIDADE, no uso de suas atribuições legais, prevista no art 
106, §2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, c/c art. 
4º, inciso v, item 9, do decreto nº 1860/2022, e tendo em vista 
o disposto no art. 77, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 
1985 e suas alterações, resolve: CONCEDER LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, conforme processo 
siE 41607/2022, ao Engenheiro, ALEXANDRE MARTINI, ma-
trícula n.º 0605.602-4, no período de 14/11/2022 a 12/11/2025, 
com opção pelo não recolhimento mensal das suas contribuições 
previdenciárias e da parte patronal ao Gestor do regime próprio 
de previdência, conforme dispõe o § 5º, do art. 4º, da lei Com-
plementar nº 412/2008, alterado pela lei Complementar 773, de 
11 de agosto de 2021.
alexandre Martins da silva
secretário adjunto
secretaria de infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0335.884-4

Cod. Mat.: 870647

P O R T A R I A   N.º 1738 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE, no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 106, 
§2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas 

ao diretor de administração e Finanças, resolve: FAZER CES-
SAR, os efeitos da portaria n.º 1730/2022, de 09/11/2022, que de-
signou, o Engenheiro, RODNEY HEYSE, matrícula n.º 0246.621-
0, para fiscalizar a manutenção descontinuada do revestimento 
asfáltico e obras complementares para os trechos rodoviários 
sob Jurisdição da Coordenadoria regional norte – lote 03 nas 
condições previstas no rdC Eletrônico Edital nº 244/2022, con-
forme homologado no processo siE nº 16689/2022, datado de 
12/05/2022 e seus anexos (i a Xiv), partes integrantes e inse-
paráveis deste contrato CT-290/2022, com a Empresa paviplan 
pavimentação lTda.
Edésio da silva
diretor de administração e Finanças
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 750 – 12/05/2021
DOE 21.520 – 13/05/2021

Cod. Mat.: 870648

P O R T A R I A   N.º 1739 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MO-
BILIDADE,  no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 
106, §2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdele-
gadas, ao diretor de administração e Finanças,  resolve: DESIG-
NAR, o Engenheiro, VILSON SCHWITZKY JUNIOR, matrícula 
n.º 0617.561-9, para fiscalizar a manutenção descontinuada do 
revestimento asfáltico e obras complementares para os trechos 
rodoviários sob a Jurisdição da Coordenadoria regional norte 
– lote 04, nas condições previstas no rdC Eletrônico Edital nº 
244/2022 conforme homologado no processo siE nº 16689/2022, 
datado de 12/05/2022 e seus anexos            (i a Xiv) partes in-
tegrantes e inseparáveis deste contrato        CT–291/2022, com 
a Empresa CoMpasa do brasil distribuidora de derivados de 
petróleo lTda.
Edésio da silva
diretor de administração e Finanças
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 750 – 12/05/2021
DOE 21.520 – 13/05/2021

Cod. Mat.: 870649

P O R T A R I A  N.º 1740 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE, no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 106, 
§2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas 
ao diretor de administração e Finanças, resolve: FAZER CES-
SAR, os efeitos da portaria n.º 1656/2022, de 25/10/2022, que 
designou, o Engenheiro, RAFAEL GUILHERME MARCOM OLI-
VO, matrícula n.º 0634.134-9, para fiscalizar o serviço, n.º Con-
trato /Convênio e objeto:
Contrato: CT-00510/2022/SED
processo: sEd 125097/2022
objeto: Execução da subestação de energia, na Unidade Escolar 
EEb prof. djalma bento.
Edésio da silva
diretor de administração e Finanças
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 750 – 12/05/2021
DOE 21.520 – 13/05/2021

Cod. Mat.: 870653

P O R T A R I A  N.º 1741 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE,  no uso de suas atribuições legais, prevista no art 106, 
§2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, 
ao diretor de administração e Finanças,  resolve: DESIGNAR, 
os Engenheiros, JULIANA MAZZUCCO BOEIRA, matrícula n.º 
0607.758-7 e RAFAEL GUILHERME MARCOM OLIVO, matrí-
cula n.º 0634.134-9, para fiscalizarem o serviço, n.º Contrato /
Convênio e objeto:
Contrato: CT-00510/2022/SED
processo: sEd 125097/2022
objeto: Execução da subestação de energia, na Unidade Escolar 
EEb prof. djalma bento.
Edésio da silva
diretor de administração e Finanças
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 750 – 12/05/2021
DOE 21.520 – 13/05/2021

Cod. Mat.: 870654

P O R T A R I A  N.º 1742 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI-
LIDADE,  no uso de suas atribuições legais, prevista no art 106, 
§2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, subdelegadas, 
ao diretor de administração e Finanças,  resolve: DESIGNAR, o 
Gerente de Fiscalização de Obras, JOCILON COELHO, matrícu-
la n.º 0980.029-8, para fiscalizar o serviço, n.º Contrato /Convênio 

e objeto:
Contrato: CT-00485/2022/SED
processo: siE 36671/2022
Objeto: Elaboração do projeto executivo de reforma e regulariza-
ção do Teatro Celia Belizária de Souza, na Unidade Escolar EEB 
araranguá.
Edésio da silva
diretor de administração e Finanças
Matr. 0911.710-5
Portaria nº 750 – 12/05/2021
DOE 21.520 – 13/05/2021

Cod. Mat.: 870656

P O R T A R I A  N.º 1743 de 14/11/2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MO-
BILIDADE, no uso de suas atribuições legais, prevista no art 
106, §2º, da lei Complementar n.º 741, de 12/06/2019, com base 
no §4º, do art. 41 da Constituição Federal, incluído pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 04/06/1998, no decreto nº 153, de 
16/04/2003 e nas avaliações individuais de desempenho do Es-
tagio probatório,
rEsolvE:
HOMOLOGAR o período de EsTÁGio probaTório do servi-
dor abaixo relacionado, confirmando-o no cargo efetivo de EN-
GEnHEiro, nomeado por concurso público, Edital dEinFra n. 
001/2018, para o Quadro de pessoal do poder Executivo – Civil.
- DIOGO DANIEL GORGEN KOGLER, matrícula nº 0609.732-4, a 
partir de 20/10/2022, declarando-o estável a partir de 21/10/2022;
- GUILHERME ANDRE KLUCH, matrícula nº 0609.719-7, a partir 
de 01/11/2022, declarando-o estável a partir de 02/11/2022;
- JOE FRANCIS COELHO, matrícula nº 0609.735-9, a partir de 
07/11/2022, declarando-o estável a partir de 08/11/2022;
- KEVIN AZEVEDO ASSUNCAO, matrícula nº 0609.723-5, a par-
tir de 20/10/2022, declarando-o estável a partir de 21/10/2022;
- LARISSA VITTORAZZI NOGUEIRA PEREIRA, matrícula nº 
0609.724-3, a partir de 06/11/2022, declarando-o estável a partir 
de 07/11/2022;
- LUISE RAMOS, matrícula nº 0609.740-5, a partir de 01/11/2022, 
declarando-o estável a partir de 02/11/2022.
alexandre Martins da silva
secretário adjunto
secretaria de infraestrutura e Mobilidade
Matr. 0335.884-4

Cod. Mat.: 870657

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E Mobili-
dadE - siE
aUToriZaÇÃo dE Uso onEroso Nº 002/2022.
Autorizante: siE. Autorizada: pEdra branCa EMprEEndi-
MEnTos iMobiliÁrios s/a.. Objeto: Manutenção de 03 (três) 
engenhos publicitários simples na rodovia sC-281, trecho: são 
José (Entr. br-101) – são pedro de alcântara, nos km 2+100 e 
km 2+200, lado direito e no km 2+600, lado esquerdo, de acordo 
com o plano rodoviário Estadual instituído pelo decreto nº 759, 
de 21 de dezembro de 2011. Validade: 01 (um) ano. Valor: r$ 
1.347,12. Florianópolis, 10.11.2022. Signatários: Fabrícia lima 
Pires, pela SIE e o Sr. Sidney da Silva e Sá, pela Autorizada.

Cod. Mat.: 870503

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 1º 
Termo Aditivo de Prazo ao Convênio Transferência no 2021TR2289 
(Processo: SCC 16289/2022). PARTÍCIPES: o Estado de santa 
Catarina, através da secretaria de Estado da infraestrutura e Mo-
bilidade – siE, e o Município de BRAÇO DO NORTE. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO: o presente Termo aditivo tem por ob-
jeto a alteração da “Cláusula VIGÉSIMA NONA– da vigência”, 
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 31.12.2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas 
as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas 
neste Termo aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE: 
O presente Termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos 
legais a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
DATA: Florianópolis, 12 de novembro de 2022. SIGNATÁRIOS: 
alexandre Martins da silva, pela siE, e roberto Kuerten Marcelino, 
pelo Município.

Cod. Mat.: 870725

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE – SIE - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - ESPÉCIE: 2º 
Termo Aditivo de Prazo ao Convênio Transferência no 2020TR0897 
(Processo: SIE 37122/2022). PARTÍCIPES: o Estado de santa 
Catarina, através da secretaria de Estado da infraestrutura e Mo-
bilidade – siE, e o Município de BLUMENAU. CLÁUSULA PRI-
MEIRA – DO OBJETO: o presente Termo aditivo tem por objeto 
a alteração da “Cláusula TRIGÉSIMA TERCEIRA– da vigência”, 
do Convênio, para prorrogar sua vigência até o dia 01.06.2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas 
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as demais Cláusulas e condições não especificadamente alteradas 
neste Termo aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE: o 
presente Termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos legais 
a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. DATA: 
Florianópolis, 14 de novembro de 2022. SIGNATÁRIOS: alexandre 
Martins da silva, pela siE, e Mário Hildebrandt, pelo Município.

Cod. Mat.: 870730

Extrato de Rescisão de Termo de Compromisso do Progra-
ma “Novos Valores”, referente ao projeto atividade n°4617 da 
secretaria de Estado da saúde, conforme Decreto Estadual nº 
781/782/2012, de 25.01.2012. Estagiários: 1. Julia Di Bernrdi 
Maggessi; Termo de Compromisso nº 039/2022; data de resci-
são: 02/11/2022.2. Paula de Almeida; Termo de Compromisso nº 
015/2021; data da rescisão: 09/11/2022.3. Samanda Fernan-
des dos Santos; Termo de Compromisso nº 092/2021;4. Paloma 
de melo Silva; Termo de Compromisso nº 091/2021.

Cod. Mat.: 870391

CiTaÇÃo
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020 c/c 
com o artigo 43 da lC nº 491/10, e tendo em vista do que consta 
no proCEsso nº sEs 95699/2022, resolve CiTar o servidor 
adEMir FErrEira dE liMa, Técnico em Enfermagem, matrí-
cula funcional nº 0919591-2-02, lotado no Hospital regional Hans 
dieter schmidt, por se encontrar em local incerto e não sabido, 
para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
partir desta publicação, no Hospital regional Hans dieter sch-
midt, situado na rua Xavier arp, sn CEp 89227-680, bairro boa 
vista, em Joinville/sC, sob pena de revelia, sendo-lhe assegura-
do vista dos autos neste local, em dias úteis de segunda a sex-
ta-feira, no horário das 08 horas às 13 horas . a Comissão pro-
cessante encontra-se instalada no endereço acima mencionado, 
podendo ser contatada no telefone: (047) 3481-3105 e endereço 
eletrônico: jur.hrhds@gmail.com.
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870394

porTaria nº 1245 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020 c/c com 
os artigos 3º, §3º, 17, §2º e 31, todos da lC nº 491/10, e tendo em 
vista do que consta no proCEsso nº sEs 18618/2021 resolve 
RECONDUZIR as servidoras públicas civis e estáveis Valdete da 
Silva Sant Anna, matrícula nº 0360385-7-01, no cargo de Mé-
dica, lotada na diretoria de atenção primaria a saúde e Paula 
Regina Miranda, matricula 0960495-2-01, no cargo de Técnica 
em atividades administrativas, com atribuição de exercício na 
Gerência de Controle Funcional e Beneficios , para, sob a presi-
dência da primeira constituírem a CoMissÃo dE sindiCÂnCia 
INVESTIGATIVA, com a finalidade de apurar suposta irregularida-
de na gestão do Contrato 83/2017. a comissão sindicante deverá 
instalar-se no prazo de 10(dez) dias, a contar da publicação desta 
no Diário Oficial do Estado e a conclusão não excederá 30 (tinta) 
dias, admitida a prorrogação, por igual período de acordo com o 
disposto no artigo 24 da lC nº 491/10.
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870449

porTaria n. 1244 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020, resol-
ve: prorroGar, de acordo com o artigo 24, da lei Comple-
mentar nº 491/2010, os efeitos da portaria nº 988/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 21.874 de 10/10/2022, para conclu-
são dos trabalhos da Comissão de sindicância investigativa nos 
autos do processo sEs nº25029/2022, a contar de 09/11/2022
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870450

porTaria n. 1242 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020, resol-
ve: prorroGar, de acordo com o artigo 24, da lei Comple-

mentar nº 491/2010, os efeitos da portaria nº 989/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 21.874 de 10/10/2022, para conclu-
são dos trabalhos da Comissão de sindicância investigativa nos 
autos do processo sEs nº170027/2022, a contar de 09/11/2022
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870451

porTaria n. 1241 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020, resol-
ve: prorroGar, de acordo com o artigo 24, da lei Comple-
mentar nº 491/2010, os efeitos da portaria nº 657/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 21.874 de 10/10/2022, para conclu-
são dos trabalhos da Comissão de sindicância investigativa nos 
autos do processo sEs nº 106296/2022, a contar de 09/11/2022
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870452

porTaria nº 1239 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020 c/c 
com os artigos 3º, §3º, 27 e 31, todos da lC nº 491/10, e tendo em 
vista do que consta no proCEsso nº sEs 23851/2016, resolve 
conforme fundamentação nos autos, RECONDUZIR os servido-
res públicos civis, estáveis e com nível médio, FabianE Maria 
liMa, matrícula 0360312-1-01, na competência de TÉCniCo EM 
aTividadEs adMinisTraTivas, com atribuição de exercício na 
UnidadE adMinisTraTiva dEsC dE GEsTÃo dE pEssoas- 
HHs/GErad, osMar dos sanTos, matrícula 0383683-5-01, 
na competência de TÉCniCo EM EnFErMaGEM, com atribui-
ção de exercício na UnidadE dE inTErnaÇÃo- HHs/GEEnF e 
paTriCia parUCKEr, matrícula 0283236-4-02, na competência 
de aUXiliar dE EnFErMaGEM, com atribuição de exercício 
na EMErGÊnCia- HHs/GETEC, todos ocupantes do cargo de 
provimento Efetivo de analista Técnico em Gestão e promoção 
de saúde, em consonância com o art. 36, da lC nº 491/10, para, 
sob a presidência da primeira, constituírem CoMissÃo dE pro-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, com a finalidade de 
apurar possível falsificação de atestados por parte do servidor 
a.b., matrícula 0343376-5-02, na competência de aUXiliar dE 
EnFErMaGEM, nível médio, ocupante do cargo de provimento 
Efetivo de analista Técnico em Gestão e promoção de saúde, 
estável, lotado no Hospital Hans dieter schmidt. se houver com-
provação das condutas, o servidor terá infringido, os incisos i, ii, 
iii e iv presentes no artigo 29, e incisos Xvi e Xvii do artigo 30, 
ambos da lC 323/06, estando sujeito às penalidades previstas 
pela mesma norma, inclusive, estabelecida pelo artigo 38, iii c/c 
43, XIII. A comissão disciplinar deverá instalar-se  no prazo de 
10 (dez) dias, a contar da publicação desta no Diário Oficial do 
Estado e a conclusão não excederá 60 (sessenta) dias, admitida 
a prorrogação, por igual período de acordo com o disposto no 
artigo 38 da lC nº 491/10.
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870455

porTaria nº 1240 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚ-
dE, no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de 
competência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020, 
resolve: dEsiGnar, com base artigo 29 da lei Complementar 
Estadual n. 491/2010 e conforme autos sEs 23851/2016 a servi-
dora Cristina Lucia Beninca Kolatzki, matrícula 0959714-0-01 
no cargo Técnico em atividades adminitrativas, com atribuição do 
exercício na diretoria do Hospital regional Hans dieter schmidt, 
EM SUBSTITUIÇÃO da servidora Patricia Parucker,  matrícula 
0283236-4-02, no cargo de auxiliar de Enfermagem, com atribui-
ção de exercício na EMErGÊnCia - HHs/GETEC, como mem-
bro da Comissão de processo administrativo disciplinar.
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870456

PORTARIA n° 1226 de 09/11/2022
Dispõe sobre a atualização da Comissão da Equipe Multiprofis-
sional de nutrição parenteral do Hospital doutor Waldomiro Co-
lautti no Estado de santa Catarina.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, de acordo com o dispositivo no 
art. 106, parágrafo 2º, inciso i, da lei nº 741, de 12 de Junho de 
2019 e,
Considerando a rdC nº 503 de 27 de Maio de 2021 que dispõe 

sobre os requisitos para a Terapia de nutrição parenteral;
Considerando a necessidade de atualização da referida comis-
são;
Considerando a necessidade da consolidação das práticas de in-
dicação, prescrição, administração e avaliação dos pacientes em 
terapia nutricional. RESOLVE:
Art. 1º - Atualizar a composição da Comissão da Equipe Multipro-
fissional de Nutrição Parenteral, instituída pela Portaria nº 20.943 
de 14 de março de 2017.
Art. 2º - A Composição da Comissão da Equipe Multiprofissio-
nal de nutrição parenteral do Hospital doutor Waldomiro Colautii 
passará a ser composta pelos seguintes profissionais:
Cindy Herme Fernandez Leguizamon, matrícula: 647525-6-01 - 
presidente;
daniela regina dias, matrícula: 659765-3-01 - vice-presidente;
Lilian Rose de Souza Delgado, matrícula: 997339-7-02 - Secre-
tário;
aclair Cesar Cabana, matrícula: 652378-1-02 - Membro;
Claudete Mioranza, matrícula: 382910-3-01 - Membro.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde.

Cod. Mat.: 870458

porTaria n. 1237 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020, pu-
blicada no doE-sC n. 21.266, resolve: prorroGar de acor-
do com o artigo 15, §2° da Lei Complementar nº 842/2022, por 
mais 60 (sessenta) dias, os efeitos da Portaria n° 842/2022/SES, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.869 de 03/10/2022, 
para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar Sumário nos autos do processo sEs nº 
134163/2022, a contar de 02/12/2022.
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870462

PORTARIA n° 1246 de 14/11/2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 41, v, da lei Complementar Estadual 
741, de 12 de junho de 2019, considerando as atribuições da 
Gerência de Monitoramento de atas e Contratos, RESOLVE RE-
VOGAR a portaria nº 1242, publicada no doE de 23/11/2021 
e alterações, que institui a Comissão de análise e Controle de 
Compras da secretaria de Estado da saúde.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde.

Cod. Mat.: 870464

PORTARIA n° 1228 de 09/11/2022.
dispõe sobre a criação da Comissão de proteção radiológica do 
Hospital doutor Waldomiro Colautti no Estado de santa Catarina.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, de acordo com o dispositivo no 
art. 106, parágrafo 2º, inciso i, da lei nº 741, de 12 de junho de 
2019 e,
Considerando a rdC nº 611 de 09 de março de 2022 que dispõe 
sobre os requisitos sanitários para o funcionamento dos serviços 
de radiologia diagnóstica ou intervencionista e determina a cria-
ção do programa de proteção radiológica. RESOLVE:
art. 1º - Criar a Comissão de proteção radiológica do Hospital 
doutor Waldomiro Colautti.
art. 2º - a Composição da Comissão de proteção radiológica do 
Hospital doutor Waldomiro Colautii passará a ser composta pelos 
seguintes profissionais:
andré rosa ramos, matrícula: 658655-4-01 - presidente;
Tiana pelegrini, matrícula: 640201-1-01 - vice-presidente;
Marilucia Aguiar Ditzel, matrícula: 646690-7-01 - Secretária;
Giseli venturi, matrícula: 673039-6-03 - Membro
Marcelo da silva, matrícula: 974393-6-01 - Membro;
Morison raulino Trentini, matrícula: 630264-5-01 - Membro;
alexsandro aparecido Furlan dos santos, matrícula: 639910-0-
01 - Membro.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde.

Cod. Mat.: 870466
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GES-
TÃO Nº 004/2022 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA 
CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO SANTÉ, 
COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AD-
MINISTRAÇÃO
pelo presente instrumento, de um lado o Estado de santa Cata-
rina, pela sua SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO 
ESTADUAL DE SAÚDE - ÓRGÃO SUPERVISOR, neste ato re-
presentado pelo secretário de Estado da saúde, Aldo Baptis-
ta Neto e a Organização Social Instituto Santé, denominada 
EXECUTORA, neste ato representada por seu presidente, Tér-
cio Egon Paulo Kasten, com interveniência da SECRETARIA 
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - INTERVENIENTE, neste 
ato representada pelo secretário de Estado da administração, 
Luiz Antônio Dacol, resolvem, de comum acordo, celebrar o 
presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 
004/2022, com fundamento na Lei Estadual n° 12.929, de 04 de 
fevereiro de 2004 e alterações posteriores, e no decreto Estadual 
nº 4.272, de 28 de abril de 2006, e demais disposições legais 
aplicáveis, que será regido pelas cláusulas e condições que se 
seguem, conforme SES 35430/2019:
OBJETO: o presente Termo aditivo tem por objeto custear a ela-
boração de projeto arquitetônico e complementares de reforma 
e Ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, confor-
me especificações técnicas juntada às folhas 338-343 do Proces-
so sEs 35430/2019.para a elaboração do projeto arquitetônico e 
complementares objeto deste termo aditivo foi estimado o custo 
total em r$ 796.680,00 (setecentos e noventa e seis mil, seiscen-
tos e oitenta e reais), que será repassado à Organização Social 
instituo santé na forma de parcelas de acordo com o cronograma 
de execução juntado às folhas 379-380 do processo 35430/2019, 
e anexo.
ITENS ORÇAMENTÁRIOS: os recursos orçamentários alocados 
para o cumprimento deste aditivo correrão com previsão na Uni-
dade Gestora 480091, Fonte 100 e será executada na subação 
11441.
SIGNATÁRIOS: órGÃo sUpErvisor, aldo baptista neto – 
secretário de Estado da saúde; pela EXECUTora, Tércio Egon 
Paulo Kasten – Presidente da Organização Social Instituto Santé; 
INTERVENIENTE, Luiz Antônio Dacol – Secretário de Estado da 
administração.
Florianópolis, 11 de novembro de 2022.
Aldo Baptista Neto
secretário de Estado da saúde
Luiz Antônio Dacol
secretário de Estado da administração

Cod. Mat.: 870474

PORTARIA nº. 1233 – 10/11/2022.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições legais, conforme delegação de competência estabeleci-
da nos termos do decreto nº. 1860/2022 e conforme processo 
sEs 211635/2022, resolve REMOVER a servidora MARLENE 
SERAFIM, matrícula nº. 0360361-0-01, ocupante do cargo de au-
xiliar de Enfermagem, lotada na Coordenadoria Macrorregional 
de saúde de itajaí - CoMars de itajaí, nível GEpro-sEs-12/J, 
para atuar na Unidade Descentralizada de Coordenação da Aten-
ção básica - Udab de itajaí.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde

Cod. Mat.: 870510

porTaria n. 1243 de 11/11/2022
o CorrEGEdor da sECrETaria dE EsTado da saÚdE, 
no uso de suas atribuições legais e conforme delegação de com-
petência estabelecida nos termos da portaria nº 292/2020, resol-
ve: prorroGar, de acordo com o artigo 24, da lei Comple-
mentar nº 491/2010, os efeitos da portaria nº 985/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 21.874 de 10/10/2022, para con-
clusão dos trabalhos da Comissão de sindicância investigativa 
nos autos do processo sEs nº 857/2022, a contar de 09/11/2022
MarCio MaiEnbErGEr CoElHo
Corregedor

Cod. Mat.: 870511

porTaria nº 1232 de 10/11 /2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, de acordo com o disposto 
no art. 4º, v, d, do decreto 1.860 de 13 de abril de 2022, re-
solve: excepcionalmente, prorroGar, conforme processo 
SES 220926/2022, os efeitos da Portaria n° 273, publicada no 
doE nº 21.481 de 18/03/2021, que concedeu LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES, SEM RE-
MUNERAÇÃO, de acordo com o artigo 77, da lei 6.745/85, 
com redação dada pelo artigo 5º da lei Complementar 605 de 
18/12/2013, a servidora PATRÍCIA NALOVAIKO SILVEIRA, ma-

trícula nº 319.406-0-02, com atribuição de exercício no Hospital 
nereu ramos, na competência de assistente social, a contar de 
27/11/2022, pelo período de 3 anos.
ALDO BAPTISTA NETO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Cod. Mat.: 870525

PORTARIA n° 1247 , de 16 de novembro de 2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atri-
buições que lhe conferem o inciso i, do § 2º, do artigo 106 da lei 
Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019,

RESOLVE:

art. 1º - dElEGar ao superintendente do Fundo Estadual de 
Saúde, competência para praticar e ficar responsável pelos se-
guintes atos:
I) Responsabilizar-se pelas atribuições inerentes à administração 
orçamentária, financeira e contábil da Secretaria de Estado da 
saúde - sEs;
ii) promover a emissão, o registro e o controle de todos os docu-
mentos de natureza financeiras concernentes à SES;
III) Responsabilizar-se pelo cumprimento da aplicabilidade dos 
recursos no percentual exigido legalmente;
iv) Efetuar o processamento da liquidação de despesa das diver-
sas unidades organizacionais que compõem a estrutura da SES;
V) Executar o orçamento das unidades organizacionais integran-
tes da estrutura da sEs, bem como elaborar a proposta orçamen-
tária do órgão no que diz respeito às atividades de sua compe-
tência, em articulação com a superintendência de planejamento 
em saúde;
VI) Responsabilizar-se pela programação, coordenação, execu-
ção e o controle da contabilidade de todos os atos e fatos de 
natureza orçamentária e financeira da SES, do Fundo Estadual 
de saúde - FEs e do Fundo Catarinense para o desenvolvimento 
da saúde – invEsTsaÚdE;
VII) Movimentar recursos orçamentários e financeiros destinados 
ao atendimento de despesas desta sEs;
viii) Movimentar os recursos recebidos em doação de entidades 
ou organismos internacionais ou nacionais;
iX) reconhecer despesas de exercício anteriores;
X) Autorizar glosas nos processos de pagamento de contratos, 
fornecimentos e serviços;
Xi) orientar os procedimentos referentes ao encerramento do 
exercício financeiro;
XII) Autorizar a inscrição de despesas na conta “restos a pagar”, 
conforme definido nos arts. 36 e 37 da Lei n. 4.320, de 17 de 
março de 1964, e arts. 67 a 70 do decreto n. 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986.

art. 2º- dElEGar ao superintendente de Gestão administrati-
va, competência para praticar e ficar responsável pelos seguintes 
atos:
A- Gestão Administrativa:
I) Responsabilizar-se pelas ações e atividades administrativas da 
SES, em consonância com o plano de Governo e as diretrizes e 
princípios do sistema Único de saúde;
II) Responsabilizar-se pelas atribuições inerentes à gestão opera-
cional e patrimonial da sEs;
III) Responsabilizar-se pela programação, coordenação, execu-
ção e o controle de todos os atos e fatos de natureza administra-
tiva, operacional e patrimonial da pasta.
B- Licitação e Contratos:
I) Responsabilizar-se por coordenar, monitorar e executar a ges-
tão das aquisições de bens e serviços;
ii) assegurar a articulação com a diretoria de planejamento e 
Gestão de Compras, diretoria de logística e demais unidades 
da sEs;
iii) instaurar processo de penalidade a fornecedores e prestado-
res que descumprirem as obrigações contratuais assumidas com 
a sEs, com o auxílio da assessoria Jurídica da superintendência 
de Gestão Administrativa, com base nas notificações emitidas pe-
los fiscais e gestores dos contratos;
IV) Responsabilizar-se pela coordenação das atividades relativas 
às importações realizadas pela SES;
v) Estudar, pesquisar, planejar, implantar e acompanhar a ado-
ção de técnicas de trabalho de modernização e aperfeiçoamento, 
objetivando o aprimoramento contínuo, permanente e articulado 
das ações e das atividades sistêmicas de gestão de licitações e 
contratações;
VI) Responsabilizar-se por executar as atividades relativas à 
instauração de processo e julgamento das licitações e demais 
processos de aquisições de bens e serviços, para atender as ne-
cessidades das unidades vinculadas a sEs, de acordo com a 
legislação vigente;
vii) proposição de instauração de processo com vistas à apu-
ração de infrações cometidas no curso de licitação, para a pro-
moção da responsabilidade administrativa e aplicação da sanção 

cabível;
viii) orientar, coordenar, executar e controlar as atividades re-
lacionadas com as licitações para aquisições de bens, serviços, 
locações e seguros;
iX) articular-se com a diretoria de Gestão de Materiais e serviços 
da Secretaria de Estado da Administração, viabilizando a utiliza-
ção dos sistemas de informação pertinentes ao sistema adminis-
trativo de Gestão de Materiais e serviços;
X) articular-se com os demais setores da pasta, visando orientar 
quanto aos requisitos e normas para formalização de processos 
de aquisição de bens e serviços;
Xi) articular-se com a diretoria de planejamento e Gestão de 
Compras, e demais setores da pasta, com vistas ao cumprimen-
to das normas técnicas estabelecidas relativas às aquisições de 
bens, serviços, locação e seguros;
XII) Articular-se junto aos órgãos fiscalizadores, garantindo todos 
os esclarecimentos e informações necessárias quanto aos pro-
cessos licitatórios realizados no âmbito da SES;
Xiii) articular-se com o órgão Central do sistema de adminis-
tração de Material e serviços, com vistas ao cumprimento das 
normas técnicas relativas às aquisições/contratações de bens e 
serviços, locações e seguros;
Xiv) Coordenar, orientar, executar e controlar as atividades re-
lacionadas com contratações de bens, serviços, locações e se-
guros;
XV) Providenciar as alterações que se fizerem necessárias no 
decorrer das vigências dos contratos, de acordo com as necessi-
dades demandadas pelas unidades da sEs;
Xvi) providenciar junto à Gerência de orçamento o empenho das 
despesas referentes às contratações necessárias para atender 
as unidades sEs.
C- Logística:
I) Responsabilizar-se por fiscalizar os contratos de prestação de 
serviço, em vigência, que sejam de responsabilidade da diretoria 
de logística;
ii) Coordenar, monitorar e executar a gestão e distribuição dos 
bens “regulares”, estratégicos, ostomizados, excepcionais e ju-
diciais adquiridos;
iii) assegurar a articulação com a diretoria de planejamento e 
Gestão de Compras, regionais, Municípios, rede hospitalar, e 
demais envolvidos na distribuição de medicamentos e materiais;
IV) Controlar as autorizações de fornecimento e assinaturas des-
tas, dos itens que estão sob sua gestão.
D- Bens Regulares:
I) Responsabilizar-se por gerenciar todo o fluxo dos bens regu-
lares de materiais de consumo do almoxarifado Central da sEs;
II) Fiscalizar, monitorar e orientar sobre o Sistema Informatizado 
de Materiais e Estoque;
III) Responsabilizar-se pela análise dos prazos e condições dos 
materiais de consumo recebidos;
IV) Promover a fiscalização constante e direta dos bens regulares 
materiais de consumo, sugerindo providências a serem tomadas 
com relação às irregularidades encontradas, inclusive com visitas 
“in loco” nas unidades da sEs;
V) Orientar, coordenar, executar, receber, conferir, armazenar, 
conservar, controlar e distribuir bens regulares de materiais de 
consumo as unidades da sEs, inclusive registro de entradas e 
saídas e inventários físicos periódicos;
VI) Realizar inventários físicos e financeiros de estoques de acor-
do com as necessidades ou quando solicitada, caso necessário, 
solicitar devolução de materiais das unidades da sEs;
VII) Responsabilizar-se por manter o registro atualizado dos pra-
zos de validade dos bens regulares (medicamentos e outros in-
sumos relacionados);
VIII) Realizar supervisões de rotina no âmbito de sua atuação jun-
to aos municípios e demais unidades de saúde visando o perfeito 
desempenho do sistema e também junto às unidades hospitala-
res sob gestão da sEs;
IX) Fazer cumprir a Lei n. 5.991, de 17 de Dezembro de 1973, da 
presidência da república que dispõe sobre o controle sanitário 
do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
Correlatos, e dá outras providências;
X) obedecer e cumprir a resolução n. 577, de 25 de Julho de 
2013, do Conselho regional de Farmácia;
XI) Responsabilizar-se em participar da elaboração, execução, 
acompanhamento e avaliação do plano Estadual de assistência
Farmacêutica e outros itens relacionados.
E- Planejamento e Gestão de Compras:
I) Responsabilizar-se por executar, coordenar e monitorar o pla-
nejamento e gestão da demanda de bens e serviços das unida-
des sEs e demais setores da sEs;
II) Coordenar o Comitê de Gestão de Especificações para a auto-
rização de entrada de novos produtos, serviços e/ou fornecedo-
res, bem como rever o portfólio atual de especificações com vista 
à redução dos custos por categoria e subcategoria;
III) Coordenar as atividades de planejamento da demanda, fazen-
do cumprir os procedimentos referentes aos requisitos e calendá-
rio de aquisição de bens e serviços;
IV) Receber, analisar e autorizar as solicitações de alteração do 
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planejamento da demanda, bem como acompanhar e controlar a 
execução do planejado;
v) programar, orientar, coordenar, executar e controlar as ativi-
dades relacionadas à classificação e codificações de materiais;
VI) Disponibilizar dados e informações para programação orça-
mentária, bem como participar na elaboração da programação 
orçamentária anual e plurianual do Estado;
vii) Coordenar, orientar, supervisionar e emitir parecer técnico, 
nos processos de aquisição de materiais, medicamentos e insu-
mos de uso assistencial das unidades hospitalares próprias;
viii) Emitir parecer técnico, nos processos de aquisição de ma-
teriais, medicamentos e insumos de atendimento de ordens judi-
ciais impetradas contra a sEs;
iX) prestar assessoria técnica na montagem, elaboração, previ-
são e planejamento dos processos de aquisição de bens e ser-
viços;
X) Definir, coletar e analisar indicadores de desempenho, com 
ênfase em resultados;
XI) Propor a normatização das atividades de planejamento, pro-
gramação e controle de bens e serviços;
Xii) receber e analisar as solicitações de bens e serviços de na-
tureza pontual provenientes das Superintendências;
XIII) Responsabilizar-se em receber, analisar e consolidar as so-
licitações de órteses, próteses e materiais especiais das supe-
rintendências;
Xiv) receber, analisar e consolidar as solicitações de material 
de acordo com o cronograma de aquisições de bens e serviços 
da secretaria;
XV) Propor ao Comitê de Gestão de Especificações a revisão do 
portfólio atual de especificações.
F - Gestão de Pessoas:
I) Responsabilizar-se pelo controle e fiscalização do horário de 
trabalho e a frequência do pessoal lotado ou em exercício na 
sede da sEs;
II) Responsabilizar-se de manter o controle das despesas de ges-
tão de recursos humanos, pela conferência mensal de relatórios 
de dados e informações cadastrais, funcionais e financeiras, dis-
ponibilizados no Sistema Integrado de Recursos Humanos;
iii) instaurar, sempre que necessário, sindicância investigativa e 
procedimento administrativo para apuração de responsabilidade 
do pessoal lotado ou em exercício nesta pasta.
G - Convênios:
I) Responsabilizar-se em acompanhar e avaliar a execução físico/
financeira dos convênios estaduais e federais até seu encerra-
mento;
II) Responsabilizar-se por acompanhar o cumprimento integral 
dos convênios de acordo com o plano de aplicação;
III) Responsabilizar-se por acompanhar o andamento das propos-
tas cadastradas até a decisão final do órgão federal concedente, 
visando à efetivação do convênio;
iv) Zelar pela obrigação de denunciar à autoridade competente 
os casos de descumprimento do objeto do convênio;
V) Registrar, acompanhar e controlar os prazos de solicitação de 
prorrogação de prazo de vigência, do prazo para prestação de 
contas, reformulação de plano de trabalho, bem como aditivos 
financeiros;
VI) Verificar junto às unidades descentralizadas a necessidade 
e aprovação para celebração de convênio e o cumprimento dos 
requisitos referentes.

art. 3º dElEGar ao superintendente de Gestão Estratégica, 
competência para praticar e ficar responsável pelos seguintes 
atos:
i) Coordenar, controlar e avaliar os projetos de infraestrutura físi-
ca e tecnológica das unidades da sEs;
ii) Coordenar e monitorar a gestão e o planejamento das aquisi-
ções de bens e serviços da sEs;
iii) administrar, no que tange à sua competência, em conjunto 
com as demais áreas envolvidas, os sistemas de informações 
próprios existentes, garantindo sua correta utilização e alimen-
tação dos dados, sugerindo melhorias e adequações às normas 
legais, sempre que necessário;
iv) auxiliar o controle da execução dos contratos efetuado pelos 
respectivos fiscais e gestores da SES;
v) Controlar os preços contratados, bem como analisar, julgar e 
tomar as providências relativas aos reajustes e revisões contratu-
ais, com o auxílio da assessoria Jurídica da superintendência de 
Gestão administrativa e do órgão Central do sistema de adminis-
tração de Material e serviços;
A – Bens Judiciais:
I) Responsabilizar-se pela análise dos prazos e condições dos 
materiais de consumo recebidos;
ii) Coordenar as atividades relacionadas ao recebimento, confe-
rências, guarda, conservação e distribuição dos medicamentos e 
outros insumos do âmbito da diretoria;
iii) Controlar os almoxarifados de guarda de medicamentos e ou-
tros insumos, bem como responsabilizar-se pelos procedimentos 
administrativos e técnicos desenvolvidos por eles;
iv) supervisionar e contratar os processos de controle físico e 

contábil dos estoques de medicamentos e outros insumos rela-
cionados, gerando relatórios periodicamente;
V) Responsabilizar-se pela fiscalização constante e direta dos 
bens judiciais e materiais de consumo, sugerindo providências 
a serem tomadas com relação a irregularidades encontradas, in-
clusive com visitas “in loco” nos centros de custos, regionais e 
unidades da sEs;
VI) Realizar inventários físicos e financeiros de estoques, de 
acordo com as necessidades ou quando solicitada, caso neces-
sário, solicitar devolução de materiais das unidades da sEs.

art. 4º - dElEGar ao superintendente de planejamento em saú-
de, competência para praticar e ficar responsável pelos seguintes 
atos:
I) Responsabilizar-se pelo planejamento em saúde da SES;
ii) Coordenar a elaboração dos instrumentos de gestão do siste-
ma Único de saúde -sUs, dentre eles o plano Estadual de saúde 
– pEs e o plano plurianual – ppa;
III) Fiscalizar e avaliar a execução do PES, PPA, a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias – LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias – 
loa e relatório de Gestão;
IV) Elaborar editais de chamamento público para contratualiza-
ção de prestadores de serviços do sUs;
v) Elaborar contratos entre a sEs e os prestadores, privados, 
filantrópicos com e sem fins lucrativos devidamente habilitados 
nos respectivos editais de chamamento público;
VI) Revisar e atualizar os Contratos na forma de Termos Aditivos;
vii) Encaminhar e acompanhar as habilitações dos serviços de 
alta Complexidades efetuadas pelo Ministério da saúde assim 
como solicitar providências quanto às respectivas pendências 
identificadas;
viii) Elaborar relatório dos valores referentes aos incentivos re-
passados aos hospitais/prestadores contratualizados sob gestão 
estadual;
iX) solicitar liquidação dos incentivos repassados aos hospitais 
prestadores contratualizados nos municípios sob gestão plena;
X) Monitorar e coordenar a implementação dos planos de ação 
da rede de atenção à saúde e redes Temáticas;
Xi) acompanhar o gerenciamento e a prestação de contas dos 
programas subsidiados com recursos federais no âmbito desta
superintendência;
Xii) Emitir parecer técnico quanto à necessidade de ampliação de 
serviços de saúde;
XIII) Propor, acompanhar e atualizar o cofinanciamento estadual 
da atenção primária à saúde;
XIV) Estabelecer mecanismos de monitoramento, qualificação e 
avaliação da atenção primária à saúde no âmbito estadual;
Xv) Executar as ações de coordenação das redes: Cegonha, 
psicossocial e atenção a saúde das pessoas com doenças Crô-
nicas;
Xvi) promover a gestão da Educação permanente em saúde no 
âmbito estadual;
Xvii) Executar as ações de coordenação da diretoria da Escola 
de saúde pública de santa Catarina;
Xviii) Executar as ações de coordenação e articulação com as 
demais áreas da sEs referente à política de Educação perma-
nente em Saúde e a Política de Humanização;
XiX) Executar as ações de responsabilidade estadual na assis-
tência Farmacêutica e apoiar os municípios na implementação 
das ações de sua competência;
XX) Monitorar o acesso aos medicamentos por meio da diretoria 
de assistência Farmacêutica, no âmbito estadual;
XXi) propor e avaliar acordos, convênios e contratos pactuados 
com o Governo Federal, Estados, distrito Federal e Municípios, 
órgãos da administração direta, instituições e Empresas para 
desenvolvimento de ações de assistência Farmacêutica e presta-
ção de serviços na área de medicamentos no âmbito do sUs, no 
limite de suas atribuições;
XXII) Apoiar os estudos de padronização de medicamentos no 
âmbito da secretaria de Estado da saúde;
XXIII) Propor e coordenar a execução descentralizada de progra-
mas e projetos na assistência Farmacêutica no âmbito regional 
e municipal;
XXIV) Planejar e fazer a previsão de recursos para atender às ne-
cessidades da assistência Farmacêutica, garantindo a continui-
dade dos serviços e ações programáticas e eventuais, seguindo 
orientações e normas vigentes.
XXV) Disponibilizar a faixa anual de AIH’s e APAC’s para a Supe-
rintendência de Serviços Especializados e Regulação, para con-
trolar as funções exigidas no sia e siH;
XXVI) Responsabilizar por fiscalizar criteriosamente o cumpri-
mento dos contratos de prestação de serviços relacionados à sua 
área de atuação;
XXvii) Executar as ações de Monitoramento, avaliação e proces-
samento em Saúde dos Serviços Contratualizados com a SES;
XXVIII) Responsabilizar-se por monitorar e avaliar o cumprimento 
da programação referente à assistência de média e alta comple-
xidade e seu teto financeiro;
XXIX) Acompanhar e manter atualizado o teto financeiro da as-

sistência do Estado;
XXX) A responsabilidade em fiscalizar e acompanhar o cumpri-
mento dos contratos de prestação de serviços de saúde;
XXXi) Elaborar relatório de pagamento dos hospitais/prestadores 
contratualizados em conformidade com a produção aprovada;
XXXII) Responsabilizar-se pelas demandas oriundas das Gerên-
cias regionais de saúde no âmbito de sua competência.

Art. 5º - DELEGAR ao Superintendente de Serviços Especializa-
dos e Regulação, competência para praticar e ficar responsável 
pelos seguintes atos:
I) Responsabilizar-se pela gestão da ocupação de leitos, interna-
ções e agendas das unidades de saúde do Estado;
ii) regular o acesso às unidades de saúde sob gestão estadual e 
intermediar o acesso da população referenciada às unidades de 
saúde sob gestão municipal, no âmbito da região, e a referência 
interregional, no âmbito do Estado;
III) Responsabilizar-se em atuar de forma integrada aos proces-
sos autorizativos;
iv) Executar a regulação médica do processo assistencial;
v) a responsabilidade em regular as transferências intra-hospita-
lares de pacientes graves no âmbito macrorregional e estadual;
VII) Regular e fiscalizar o acesso aos leitos de UTI geral e neo-
natais;
VIII) Responsabilizar-se pelo serviço de Tratamento Fora do Do-
micílio;
IX) Certificar a contratação de internações/leitos de UTI e servi-
ços/ materiais que não possuem cobertura do sUs;
X) avaliar a economicidade das contratações emergências quan-
do esgotados os leitos de UTi e serviços oferecidos pelo sUs;
Xi) Executar as auditorias sempre que houver suspeita de sobre-
preço nas contratações;
XII) Responsabilizar-se pelas articulações e gerenciamentos dos 
núcleos internos de regulação;
XIII) Fiscalizar o cumprimento integral da Lei n. 17.066, de 11 de 
janeiro de 2017, que “dispõe sobre a publicação, na internet, da 
lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (dis-
criminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas 
e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de 
saúde do Estado de santa Catarina”;
Xiv) Executar as ações de coordenação da rede de atenção a 
Pessoa com Deficiência;
XV) Certificar o cumprimento e pagamento realizados no extra-
teto;
XVI) Responsabilizar-se por monitorar, controlar e avaliar o uso 
das APAC’s, AIH’s e outros números específicos para autorização 
de procedimentos de alta complexidade e/ou alto custo;
XVII) Realizar a coordenação das atividades do Centro de Infor-
mação e assistência Toxicológica de santa Catarina – CiaToX, 
e sC Transplante.

art. 6º - dElEGar ao superintendente dos Hospitais públicos 
Estaduais, competência para praticar e ficar responsável pelos
seguintes atos:
A – da Gestão dos Hospitais Públicos Estaduais:
I) Responsabilizar por fiscalizar criteriosamente o cumprimento 
dos contratos de prestação de serviços relacionados à sua área
de atuação;
II) Responsabilizar-se pela certificação de todos os serviços pres-
tados dentro das unidades hospitalares;
III) Responsabilizar-se em efetuar e controlar a aquisição dos 
serviços de saúde não disponíveis nas unidades hospitalares da 
rede própria;
IV) Responsabilizar-se por fiscalizar, avaliar e acompanhar a pac-
tuação, execução e cumprimento das metas do programa de Es-
tímulo à produtividade Médica (pró-aTividadE) o desempenho 
dos respectivos programas implantados nos Hospitais da rede;
v) supervisionar a análise do quadro funcional das unidades e 
propor parâmetros de reformulações quantitativas, qualitativas e 
de distribuição de recursos humanos;
VI) Responsabilizar-se pelo controle e fiscalização do horário de 
trabalho e a frequência do pessoal lotado ou em exercício nas 
Unidades Hospitalares;
VII) Fiscalizar, acompanhar e monitorar o sistema de alocação de 
carga horária, e respectivas alterações definidas pelas direções 
das unidades assistenciais próprias da sEs em pareceria com a 
Gerência de auditoria – GEaUd;
VIII) Fiscalizar, acompanhar e monitorar as alterações de lotação 
dentro das unidades hospitalares, que gerem impacto financeiro, 
devendo as mesmas serem precedidas de autorização desta Su-
perintendência;
IX) Realizar a coordenação das atividades do Centro Catarinense 
de reabilitação– CCr e instituto de anatomia patológica -iap.
B – da Gestão das Organizações Sociais:
I) Responsabilizar-se em supervisionar, acompanhar, avaliar e 
fiscalizar os resultados alcançados e o cumprimento dos Contra-
tos de Gestão;
II) A obrigação em auxiliar a Comissão de Avaliação e Fiscaliza-
ção (CAF) na organização das reuniões periódicas;
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iii) a obrigação em encaminhar eventuais distorções e denúncias 
para a Gerência de auditoria e para a CaF, além de outras áreas 
técnicas envolvidas;
IV) Responsabilizar-se pela criteriosa análise para habilitação das 
entidades como Organização Social, cumprindo integralmente os 
requisitos exigidos pela lei 12.929, de 4 de fevereiro de 2004;
V) Controlar os pagamentos das Organizações Sociais, verifi-
cando os valores previstos nos Contratos de Gestão, bem como 
possíveis descontos a serem realizados na parcela a ser paga;
vi) acompanhar a elaboração dos Editais e dos Contratos de 
Gestão de acordo com as instruções normativas da Comissão 
permanente, das propostas de orçamento anual e da legislação 
vigente;
VII) Responsabilizar-se em supervisionar, acompanhar, avaliar e 
fiscalizar as atividades relacionadas às metas assistenciais em 
unidades hospitalares, metas de produção e indicadores de qua-
lidade, dos Contratos de Gestão;
viii) Elaborar e apresentar os relatórios de avaliação da execu-
ção dos Contratos de Gestão trimestrais, semestrais, anuais e 
finais dos Contratos de Gestão;
IX) Responsabilizar-se por manter atualizadas as Portarias das 
Comissões de Avaliação e Fiscalização dos Contratos de Gestão 
vigentes.

art. 7º - dElEGar ao superintendente de vigilância em saúde, 
competência para praticar e ficar responsável pelos seguintes 
atos:
i) promover ações de prevenção e monitoramento de infecções 
em serviços de saúde;
ii) promover e proteger a saúde da população por meio de ações 
integradas e articuladas de coordenação, normatização, capa-
citação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização e su-
pervisão das ações de vigilância sanitária no Estado de santa 
Catarina, para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e in-
tervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde;
III) Promover a identificação e eliminação dos riscos existentes 
nos ambientes de trabalho, estimulando a educação em saúde
relacionada às atividades dos trabalhadores;
iv) promover e proteger a saúde da população por meio da co-
ordenação das ações de vigilância Epidemiológica através da 
detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes 
e condicionantes da saúde individual ou coletiva, adotando e re-
comendando medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos transmissíveis e não transmissíveis;
v) Coordenar as práticas de vigilância em saúde, possibilitando a 
identificação e priorização de problemas e definir estratégias de 
ação para o enfrentamento dos problemas identificados, de acor-
do com o diagnóstico situacional de saúde do Estado;
vi) promover a cooperação técnica dos serviços de vigilância em 
saúde entre os Municípios e Macrorregionais visando o aperfeiço-
amento da capacidade gerencial e operacional;
VII) Monitorar e gerenciar junto à SES, os recursos financeiros, 
humanos e materiais necessários ao funcionamento das áreas de 
atuação da vigilância em saúde;
viii) participar da elaboração da programação orçamentária anu-
al e plurianual, fornecendo dados e informações, em consonância 
com a Lei das Diretrizes Orçamentárias do Estado e com a políti-
ca estabelecida pelo sUs;
IX) Realizar a vigilância laboratorial dos produtos de interesse de 
saúde pública, do meio ambiente e dos patógenos causadores de 
doenças emergentes e reemergentes que podem afetar o indiví-
duo ou a coletividade;
X) Coordenar as atividades da área de vigilância em saúde du-
rante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7 (sete) dias da semana, 
para monitoramento e atendimento das emergências de saúde 
pública;
Xi) representar a sEs a nível estadual e nacional nas áreas da 
vigilância em saúde;
Xii) promover a integração das ações entre as vigilâncias e as 
demais áreas da saúde.

art. 8º- dElEGar ao superintendente de Urgência e Emergên-
cia, competência para praticar e ficar responsável pelos seguin-
tes atos:
I) Responsabilizar-se pela formulação da Política da SES, em 
consonância com os princípios e diretrizes do SUS, relacionados 
a sua área de atuação;
II) Fiscalizar e acompanhar criteriosamente o cumprimento dos 
contratos de prestação de serviços relacionados a sUE;
iii) Executar as ações da rede de urgência e emergência incluin-
do o serviço de atendimento Móvel de Urgência;
iv) Coordenar a elaboração do plano de Trabalho, proposta or-
çamentária, relatório anual e avaliação dos indicadores de de-
sempenho das áreas que compreendem a sUE;
v) articular-se com os gestores regionais e municipais de saúde, 
para efetiva implementação da política Estadual de saúde;
VI) Coordenar a implantação, operacionalização e manutenção 
dos serviços Móveis de Urgência das Macrorregionais;

vii) Monitorar a acessibilidade e resolutividade do sistema de 
atenção integral às urgências, em seus diversos níveis, dentre 
eles as Unidades básicas de saúde, pronto atendimento, Upa, 
saMU 192, urgências hospitalares;
viii) promover a integração com outras entidades, no que tange à 
Urgência e Emergência, e pactuar contrapartidas;
IX) Avaliar sistematicamente os fluxos pactuados e os espontâne-
os de pacientes em direção aos serviços de urgência e emergên-
cia, propondo correções quando necessário, devido às necessi-
dades não atendidas;
X) Compilar e consolidar dados para realização de uma análise 
das demandas direcionadas aos serviços de urgência e emer-
gência no âmbito estadual, identificando lacunas assistenciais e 
subsidiando ações de planejamento ou investimento e de contro-
le do sUs;
Xi) instituir mecanismos de recepção e análise de informações 
necessárias às avaliações de desempenho dos sistemas de aten-
dimento às urgências;
XII) Propor e desenvolver estudos e pesquisas que viabilizem a 
abordagem promocional da qualidade de vida e saúde, um dos 
pilares da política nacional de atenção integral às Urgências, nas 
estruturas de atenção às urgências;
XIII) Fomentar e executar medidas de humanização da atenção 
às urgências, tanto no que diz respeito às relações de trabalho da 
área quanto à questão assistencial propriamente dita;
Xiv) promover de forma sistêmica e articulada, juntamente ao 
Complexo Regulador, o estabelecimento de fluxos para o atendi-
mento às urgências;
XV) Planejar e executar ações que busquem a humanização do 
atendimento em urgência;
Xvi) Fomentar, coordenar e executar projetos de atendimento às 
necessidades em saúde, de caráter urgente e transitório;
XVII) Responsabilizar-se pelo sistema de transporte de pacientes 
acometidos por agravos de urgência, fora da competência própria 
dos diretores técnicos das unidades hospitalares;
Xviii) Coordenar, controlar e acompanhar, através da Central de 
Regulação, o fluxo de atendimento a urgências, de forma hierar-
quizada dentro do sistema;
XiX) Estabelecer mecanismos de acesso ao público em geral na 
Central de regulação para receber pedidos de socorro e prestar, 
após avaliação e hierarquização, atendimento resolutivo aos pa-
cientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados;
XX) Coordenar, controlar e acompanhar os processos e procedi-
mentos administrativos e judiciais de competência da sUE;
XXi) supervisionar e executar as ações da rede de Urgência 
(rUE), portas Fixas e apH móvel;
XXii) promover, fomentar, ordenar e implementar ações relacio-
nadas à educação permanente através do núcleo de Educação 
em Urgências -nEU;
XXiii) supervisionar a Coordenação, através de gerência própria, 
as atividades da Central Única de regulação;
XXiv) instituição e/ou homologar de protocolos assistenciais, 
operacionais e de conduta no ambiente das Urgências e Emer-
gências, para o Estado de santa Catarina.

art. 9º - dElEGar ao Consultor Jurídico, competência para pra-
ticar e ficar responsável pelos seguintes atos:
I) Responsabilizar-se em executar e controlar as atividades rela-
cionadas com os serviços jurídicos, no âmbito da sEs;
ii) Consultar núcleo técnico do sistema de serviços Jurídicos da 
administração direta e indireta, com vistas ao cumprimento das 
orientações, pareceres e atos normativos expedidos pela procu-
radoria Geral do Estado (pGE);
iii) prestar consultoria e assessoramento jurídico ao secretário 
de Estado;
iv) prestar assessoria jurídica aos superintendentes, diretores e 
Gerentes da SES, inclusive para fins de mandado de segurança, 
sob orientação da pGE;
v) analisar e lavrar os instrumentos relativos a contratos, convê-
nios e acordos;
vi) Examinar a legalidade dos atos administrativos submetidos a 
sua apreciação;
vii) opinar pela remessa de processo à pGE, em função de sua 
complexidade, a critério do secretário de Estado, desde que ins-
truído com parecer analítico, fundamentado e conclusivo;
VIII) Desenvolver outras atividades de natureza jurídica determi-
nada pelo secretário de Estado ou emanadas do órgão central do 
sistema de serviços Jurídicos.

art.10º aUToriZar que os superintendentes, Coordenador e 
Consultor Jurídico, mencionados nos artigos acima, subdele-
guem os referidos atos e responsabilidades aos diretores/geren-
tes competentes, por meio de portaria.
art. 11º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando os efeitos da portaria nº 1142 de 25 de outubro de 
2022.

ALDO BAPTISTA NETO
Secretário de Estado da Saúde.

Cod. Mat.: 870816

sECrETaria dE EsTado da saÚdE: apliCaÇÃo dE sanÇÃo. 
decisão: o secretário de Estado da saúde, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando o disposto nos autos do processo SES 
159451/2022 e em consonância com o art. 87 da lei 8.666/93 e art. 
110 do decreto Estadual 2.617/09, RESOLVE aplicar à empresa 
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CnpJ nº 36.325.157/0001-34, a penalidade de MULTA no 
valor R$ 783,03 por descumprimento da Autorização de Forneci-
mento nº 17566/2022-Edital nº 2192/2021.

Cod. Mat.: 870590

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, torna 
público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000983.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: instituto santé, mantenedor do 
Hospital sagrada Família, com sede no município de itapiranga. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula 
vigésima nona (da vigência) do termo que a este deu causa, pe-
las razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigo-
rar a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula vigési-
ma Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2022TR000983 
fica prorrogado até 30 de junho de 2023, tendo em vista o dispos-
to no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁU-
SULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a 
celebração do adendo visa à operacionalização burocrática do 
relacionamento atendendo-se aos ditames legais especificamen-
te para que a Convenente possa executar objeto conveniado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas 
as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Flo-
rianópolis, 03 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista 
neto, pela sEs e Tércio Egon paulo Kasten, pelo instituto.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001261.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: instituto Maria schmitt de desen-
volvimento de Ensino, assistência social e saúde do Cidadão, 
mantenedor do Hospital dom Joaquim, com sede no município 
de sombrio. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica adita-
da a Cláusula vigésima nona (da vigência) do termo que a este 
deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, infra, 
passando a vigorar a cláusula aditada com a presente redação: 
“Cláusula Vigésima Nona – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2022TR001261 fica prorrogado até 30 de junho de 2023, tendo 
em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março 
de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: a jus-
tificativa para a celebração do adendo visa à operacionalização 
burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames legais 
especificamente para que a Convenente possa executar objeto 
conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Fi-
cam ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu 
causa. DATA: Florianópolis, 07 de novembro de 2022. SIGNA-
TÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e Walmiro Martins Charão 
Júnior, pelo instituto.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2021TR000745.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Município de palhoça. CLÁUSU-
LA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima 
Nona (Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláu-
sula aditada com a presente redação: “Cláusula vigésima nona 
– Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2021TR000745 fica pror-
rogado até 30 de junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 
41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SE-
GUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais especificamente para que a 
Convenente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 
01 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
sEs e Eduardo Freccia, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000423.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
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taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Município de bom Jesus. CLÁU-
SULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigési-
ma segunda (da vigência) do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar 
a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Trigésima 
Segunda – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2022TR000423 
fica prorrogado até 31 de agosto de 2023, tendo em vista o dis-
posto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa 
para a celebração do adendo visa à operacionalização burocrá-
tica do relacionamento atendendo-se aos ditames legais espe-
cificamente para que a Convenente possa executar objeto con-
veniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 04 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: 
Aldo Baptista Neto, pela SES e Rafael Calza, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000441.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs, com interveniência da secretaria de Estado da 
infraestrutura e Mobilidade - siE. CONVENENTE: Município de 
balneário Camboriú. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO: 
Fica aditada a Cláusula Trigésima (da vigência) do termo que 
a este deu causa, pelas razões expostas na cláusula segunda, 
infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a presente re-
dação: “Cláusula Trigésima – Da Vigência”: O prazo do Convênio 
n° 2022TR000441 fica prorrogado até 31 de dezembro de 2023, 
tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de 
março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: 
A justificativa para a celebração do adendo visa à operacionaliza-
ção burocrática do relacionamento atendendo-se aos ditames le-
gais especificamente para que a Convenente possa executar ob-
jeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu 
causa. DATA: Florianópolis, 04 de novembro de 2022. SIGNATÁ-
RIO: aldo baptista neto, pela sEs, Thiago augusto vieira, pela 
siE e Fabrício José satiro de oliveira, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000263.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: secretaria Municipal de saúde 
de Joinville, por meio do Fundo Municipal de saúde. CLÁUSU-
LA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima 
Terceira (da vigência) do termo que a este deu causa, pelas ra-
zões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a 
cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Trigésima 
Terceira – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020TR000263 
fica prorrogado até 31 de dezembro de 2023, tendo em vista o 
disposto no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa 
para a celebração do adendo visa à operacionalização burocrá-
tica do relacionamento atendendo-se aos ditames legais espe-
cificamente para que a Convenente possa executar objeto con-
veniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam 
ratificadas as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. 
DATA: Florianópolis, 04 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: 
aldo baptista neto, pela sEs e andrei popovski Kolaceke, pela 
sMs.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000426.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: Município de içara. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima 
Nona (Da Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões 
expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláu-
sula aditada com a presente redação: “Cláusula vigésima nona 
– Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2022TR000426 fica pror-
rogado até 30 de junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 
41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SE-
GUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração 
do adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais especificamente para que a 
Convenente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 
07 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 

sEs e dalvania pereira Cardoso, pelo Município.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000741.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: sociedade Hospitalar Comunitá-
ria Annegret Neitzke, mantenedora do Hospital Annegret Neitzke, 
com sede no Município de pouso redondo. CLÁUSULA PRIMEI-
RA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima nona (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula adita-
da com a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da vi-
gência”: O prazo do Convênio n° 2022TR000741 fica prorrogado 
até 31 de maio de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do 
decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUN-
DA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do 
adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais especificamente para que 
a Convenente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 
07 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
sEs e Carlos Zanella, pela sociedade.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR001329.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação da redeh de bene-
ficência Cristã, mantenedora do Hospital e Maternidade Dona 
lisette, com sede no Município de Taió. CLÁUSULA PRIMEIRA 
– DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima nona (da vi-
gência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da vigên-
cia”: O prazo do Convênio n° 2020TR001329 fica prorrogado até 
30 de junho de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do 
decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUN-
DA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do 
adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamen-
to atendendo-se aos ditames legais especificamente para que 
a Convenente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 
07 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
sEs e dirce Karina Mewes bauchspiess, pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000648.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da se-
cretaria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual 
de saúde – FEs. CONVENENTE: associação da redeh de be-
neficência Cristã, mantenedora do Hospital Santo Antônio, com 
sede no município de itapema. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima nona (da vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR000648 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2023, tendo em vista o disposto no Art. 41 do Decre-
to nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 08 de novembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e dirce Karina 
Mewes bauchspiess, pela sociedade.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR001138.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs, com a interveniência da secretaria de Estado da 
infraestrutura e Mobilidade - siE. CONVENENTE: associação da 
Redeh Beneficência Cristã, mantenedora do Hospital Maternida-
de dona lisette, com sede no município de Taió. CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da 
Vigência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 

na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula Trigésima – da vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR001138 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2023, tendo em vista o disposto no Art. 41 do Decre-
to nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 08 de novembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs, Thiago au-
gusto vieira, pela siE e dirce Karina Mewes bauchspiess, pela 
associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2021TR001920.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação da redeh de bene-
ficência Crista, mantenedora do Hospital e Maternidade Dona 
lisette, com sede no Município de Taió. CLÁUSULA PRIMEIRA 
– DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima nona (da vi-
gência) do termo que a este deu causa, pelas razões expostas 
na cláusula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada 
com a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da vigên-
cia”: O prazo do Convênio n° 2021TR001920 fica prorrogado até 
31 de dezembro de 2023, tendo em vista o disposto no Art. 41 do 
decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUN-
DA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do 
adendo visa à operacionalização burocrática do relacionamento 
atendendo-se aos ditames legais especificamente para que a 
Convenente possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 
08 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela 
sEs e dirce Karina Mewes bauchspiess, pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2022TR000668.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação da redeh de bene-
ficência Crista, mantenedora do Hospital Dom Bosco, com sede 
no Município de rio dos Cedros. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima nona (da vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2022TR000668 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2023, tendo em vista o disposto no Art. 41 do Decre-
to nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 08 de novembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e dirce Karina 
Mewes bauchspiess, pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000234.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: secretaria Municipal de saúde 
de Tijucas, por meio do Fundo Municipal de saúde. CLÁUSU-
LA PRIMEIRA – DO ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigési-
ma Terceira (da vigência) do termo que a este deu causa, pelas 
razões expostas na cláusula segunda, infra, passando a vigorar 
a cláusula aditada com a presente redação: “Cláusula Trigésima 
Terceira – Da Vigência”: O prazo do Convênio n° 2020TR000234 
fica prorrogado até 30 de junho de 2023, tendo em vista o dispos-
to no art. 41 do decreto nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁU-
SULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA: A justificativa para a 
celebração do adendo visa à operacionalização burocrática do 
relacionamento atendendo-se aos ditames legais especificamen-
te para que a Convenente possa executar objeto conveniado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas 
as demais cláusulas do Termo que a este deu causa. DATA: Flo-
rianópolis, 08 de novembro de 2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista 
neto, pela sEs e vilson José porcíncula, pela sMs.
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a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2020TR000514.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação da redeh de bene-
ficência Cristã, mantenedora do Hospital Dom Bosco, com sede 
no município de rio dos Cedros. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula Trigésima (da vigência) do 
termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláusu-
la segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com a 
presente redação: “Cláusula Trigésima – Da Vigência”: O prazo 
do Convênio n° 2020TR000514 fica prorrogado até 31 de dezem-
bro de 2023, tendo em vista o disposto no art. 41 do decreto 
nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 08 de novembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e dirce Karina 
Mewes bauchspiess, pela associação.

a secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, tor-
na público o que segue:
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
2021TR000696.
CONCEDENTE: o Estado de santa Catarina, através da secre-
taria de Estado da saúde – sEs, gestora do Fundo Estadual de 
saúde – FEs. CONVENENTE: associação da redeh de bene-
ficência Cristã, mantenedora do Hospital Dom Bosco, com sede 
no município de rio dos Cedros. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
ADITIVO: Fica aditada a Cláusula vigésima nona (da vigência) 
do termo que a este deu causa, pelas razões expostas na cláu-
sula segunda, infra, passando a vigorar a cláusula aditada com 
a presente redação: “Cláusula vigésima nona – da vigência”: o 
prazo do Convênio n° 2021TR000696 fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2023, tendo em vista o disposto no Art. 41 do Decre-
to nº 127, de 30 de março de 2011. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
JUSTIFICATIVA: A justificativa para a celebração do adendo visa 
à operacionalização burocrática do relacionamento atendendo-
-se aos ditames legais especificamente para que a Convenente 
possa executar objeto conveniado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo 
que a este deu causa. DATA: Florianópolis, 08 de novembro de 
2022. SIGNATÁRIO: aldo baptista neto, pela sEs e dirce Karina 
Mewes bauchspiess, pela associação.

Cod. Mat.: 870714

Portaria n° 415/PMSC, de 04/11/2022.

Com fulcro no art. 22, XXi, da Constituição Federal, no art. 4º 
do decreto-lei nº 667/69, com redação dada pelo decreto-lei 
nº 2.010/83, de acordo com o art. 107 da Constituição do Es-
tado de santa Catarina e o decreto nº 1.860 de 13 de abril de 
2022 (art.4º, iii), TransFiro, CoM ÔnUs para o EsTado, 
por necessidade do serviço, com vistas à manutenção e compo-
sição estratégica dos quadros funcionais da Corporação, vindo 
a reforçar o efetivo policial Militar na opM de destino, para que 
seja possível o adequado atendimento de suas demandas ad-
ministrativas e operacionais, conforme protocolo no siGrH, o(s) 
militar(es) estadual(ais) abaixo relacionado(s):

TEnEnTE CoronEl pM Matrícula 0925306-8-01 Joao Car-
los bEnassi borGEs KUZE
opM de origem: 23b (sao bEnTo do sUl)
opM de destino: 14b (JaraGUa do sUl)
data de desligamento da opM de origem: 08/11/2022
data de início do Trânsito: 09/11/2022
data de apresentação na opM de destino: 18/11/2022

MarCElo ponTEs
Coronel pM Comandante-Geral da pMsC

Cod. Mat.: 870565

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA - ESPÉCIE: Termo de 
Convênio nº pMsC64388/2022. PARTÍCIPES: Município de são 

bento do sul e a polícia Militar do Estado de santa Catarina. OBJE-
TO: Manutenção do serviço de policiamento ostensivo motorizado. 
PRAZO E VIGÊNCIA: 5 anos, a contar da data de publicação deste 
extrato no doE. DATA: Florianópolis, 14 de novembro de 2022. 
SIGNATÁRIOS: Antônio Joaquim Tomazini Filho, pelo Município, 
e andré Cartaxo Esmeraldo, pela pMsC.

Cod. Mat.: 870651

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA - ESPÉCIE: Termo de 
Convênio nº pMsC42985/2022. PARTÍCIPES: Município de rio dos 
Cedros e a polícia Militar do Estado de santa Catarina. OBJETO: 
repasse de recursos na ordem de r$ 8.831,60 à Conveniada para 
aquisição de espargidores, cartuchos e munições para uso restrito 
da polícia Militar de rio dos Cedros. PRAZO E VIGÊNCIA: 1 ano, 
a contar da data de publicação deste extrato no doE. DATA: Flo-
rianópolis, 14 de novembro de 2022. SIGNATÁRIOS: Jorge Luiz 
stolf, pelo Município, e andré Cartaxo Esmeraldo, pela pMsC.

Cod. Mat.: 870660

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA - ESPÉCIE: Termo de 
Convênio nº sCC2391/2022. PARTÍCIPES: Município de são Miguel 
do oeste e a polícia Militar do Estado de santa Catarina - pMsC. 
OBJETO: Cooperação de esforços entre o Estado e Município, na 
adoção das medidas necessárias a efetividade à lei Municipal nº 
7.421/2017, que dispõe sobre a proibição do consumo de bebidas 
alcoólicas em logradouros públicos no município de são Miguel do 
oeste. PRAZO E VIGÊNCIA: 5 anos, a contar da data de publicação 
deste extrato no doE. DATA: Florianópolis, 14 de novembro de 
2022. SIGNATÁRIOS: Wilson Trevisan, pelo Município, e andré 
Cartaxo Esmeraldo, pela pMsC.

Cod. Mat.: 870662

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA - ESPÉCIE: Termo de 
Convênio nº pMsC51643/2022. PARTÍCIPES: Universidade Fe-
deral de santa Catarina (UFsC) e a polícia Militar do Estado de 
santa Catarina (pMsC). OBJETO: propiciar a execução do projetos 
de pesquisas relacionadas à segurança pública no contexto da 
busca para o “dEsEnvolviMEnTo E apliCaÇÕEs dE MÉTo-
dos-TÉCniCas E FErraMEnTas para a ConsTrUÇÃo dE 
ModElos E sisTEMas dE ConHECiMEnTo FoCados EM 
ordEM pÚbliCa”. PRAZO E VIGÊNCIA: 60 meses, a contar da 
data de publicação deste extrato no doE. DATA: Florianópolis, 11 
de novembro de 2022. SIGNATÁRIOS: Irineu Manoel de Souza, 
pela UFsC, e Marcelo pontes, pela pMsC.

Cod. Mat.: 870679

porTaria nº 2095/Gab/dGpC/pCsC de 14/11/2022.
O DELEGADOGERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atri-
buições, com base na competência delegada pelo art. 11, do de-
creto n. 1.860, de 13/04/2022, rEsolvE, nos termos da lei n. 
6.843, de 28/07/1986, bem como considerando o processo pCsC 
113746/2021:
I  EXCLUIR o agente de polícia Civil IRANI DE JESUS DA SILVA, 
matrícula n. 0256010001, da portaria de promoção n. 793/2022, 
de 05/05/2022, publicada no bid ano 4, número 19, 2022, edição 
extraordinária, de 09/05/2022, que o promoveu a classe vi;
II  INCLUIR o agente de polícia Civil IRANI DE JESUS DA SILVA, 
matrícula n. 0256010001, na portaria de promoção n. 793/2022, 
de 05/05/2022, publicada no bid ano 4, número 19, 2022, edição 
extraordinária, de 09/05/2022, que promoveu os agentes de po-
lícia Civil a classe vii.
III - EXCLUIR a agente de polícia Civil CLEONICE APARECIDA 
LUZ, matrícula n. 0308843001, da portaria de promoção n. 1783/
Gab/dGpC/pCsC, de 29/10/2021, publicada no doE n. 21.639, 
de 04/11/2021, que a promoveu por merecimento a agente de 
polícia Civil classe vi e da portaria de promoção n. 793/2022, 
de 05/05/2022, publicada no bid ano 4, número 19, 2022, edição 
extraordinária, de 09/05/2022, que promoveu a agente de polícia 
Civil a classe vii.
ESTER FERNANDA COELHO
DelegadaGeral da Polícia Civil e.e.

Cod. Mat.: 870526

porTaria nº 2152/Gab/dGpC/pCsC, de 14/11/2022.
o DELEGADOGERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atri-
buições, com base no inc. v do art. 11 do decreto nº 1.860, de 
13/04/2022, e, conforme o processo pCsC 61397/2022, conce-
de EXONERAÇÃO a BRUNO LUZ MARTINS SANTOS, mat. 
nº 0625875101, lotado na dpCo CorrEia, ocupante do car-
go de EsCrivao dE poliCia Civil, com efeitos a contar de 
27/05/2022.
ESTER FERNANDA COELHO
DelegadaGeral da Polícia Civil e.e.

Cod. Mat.: 870550

porTaria nº 2139/Gab/dGpC/pCsC, de 11/11/2022.
o DELEGADOGERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atri-
buições, com base no inc. v do art. 11 do decreto nº 1.860, de 
13/04/2022, e, conforme o processo pCsC 135567/2021, con-
cede EXONERAÇÃO a MARIANA DE PAULA RIGON, mat. 
nº 0958439002, lotado na dpCo GUaraMiriM, ocupante do 
cargo de aGEnTE dE polÍCia Civil. com efeitos a contar de 
06/01/2022.
ESTER FERNANDA COELHO
DelegadaGeral da Polícia Civil e.e.

Cod. Mat.: 870555

PORTARIA Nº 720/GAB/DGPC/PCSC, de 05/10/2022.
a polícia Civil do Estado de santa Catarina, por seu delegado-
-Geral, no uso de suas atribuições legais, em consonância com 
os preceitos contidos do art. 226, da Lei nº 6.843/86 e artigo 25º, 
§ 2º da Lei Complementar n. 491/2010, determina instauração 
de processo administrativo disciplinar, e designa o delegado de 
polícia de Entrância Especial, Rubens João Leite Farias, mat. 
262.713-2, agente de polícia de classe viii, Devilson Schus-
ler, mat. 200.136-5 e a Escrivã de polícia de classe vi, Liliane 
Rachadel, mat. 378.498-3, os três no exercício de suas funções 
na CorpC, para sob a presidência do primeiro, comporem Co-
missão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
supostas infrações disciplinares atribuídas a agente de polícia, 
C.R.S.L matricula nº 367.805-9 de classe vi, a época dos fatos 
em exercício de suas funções, na CirETran de laguna como 
supervisora de trânsito, em razão do que foi apurado nos autos da 
sindicância investigativa nº 72/2022/CorpC e inquérito policial 
nº 583.21.00033 da diC de laguna. Em apertada síntese restou 
apurado que a sindicada entre os meses de setembro de 2019 
a janeiro de 2021 exerceu suas funções na CirETran da drp 
de laguna na condição de supervisora de trânsito. nos últimos 
anos, em tese, em conluio com despachantes e revendedores 
de veículo, teria emitido ou autorizado a emissão de documentos 
veiculares sem constar a informação de que eram sinistrados, no 
campo próprio do documento (sinistrado e nº do certificado de 
segurança veicular) a exemplo, dentre outros, do veículo placas 
Qpb6180 quando, em verdade, se tratavam de veículos recupe-
rados de sinistro, bem como teria excluído essa relevante infor-
mação de sinistro em documentos, dentre outros, a exemplo do 
veículo placas HTT6C99 contrariando, portanto, à resolução nº 
820/2020 do ConTran. assim os veículos não perdiam o valor 
de mercado, que normalmente perderiam. da mesma forma, em 
tese, conscientemente, teria recebido e aceitado declarações de 
residência de pessoas que não moravam em laguna, portanto, 
documentos que não correspondiam a realidade, os quais foram 
utilizados para a transferência de veículos na CIRETRAN de La-
guna, quando em verdade deveriam realizar seus processos no 
órgão de trânsito de seus domicílios ou residências, deixando 
assim de ser cumprida a portaria nº 88/2019 do dETran/sC, 
bem como o próprio Código de Trânsito brasileiro. assim agindo, 
conforme decisão do senhor Corregedor-Geral teria, caso com-
provadas as irregularidades, incorriria nas infrações administra-
tivas disciplinares previstas no artigo 208, inciso VIII (agir, no 
exercício da função, com displicência, deslealdade ou desleixou), 
inciso XV (deixar de cumprir, na esfera de suas atribuições, as 
normas legais a que está sujeito), artigo 210, inciso XII (falsificar 
ou usar documentos que saiba falsificado), inciso XIV (receber 
propinas e comissões ou auferir vantagens e proveitos pessoais 
de qualquer espécie e sob qualquer pretexto em razão de função 
ou cargo que exerça ou tenha exercido), artigo 211, inciso III 
(qualquer ato que manifesta improbidade no exercício da função 
pública), c/c art. 204 - constitui infração disciplinar toda ação ou 
omissão de policial civil que possa comprometer a dignidade e o 
decoro da função pública, ferir a disciplina ou hierarquia, prejudi-
car a eficiência dos serviços públicos ou causar qualquer prejuízo 
de qualquer natureza à administração, todos da Lei nº 6.843/86 
– Estatuto da polícia Civil de santa Catarina, devendo o processo 
observar o crivo do contraditório e da ampla defesa e, no prazo 
de 10 dias a contar da publicação no Diário Oficial do Estado, 
dar início aos trabalhos, com atuação da presente peça e demais 
documentos que a acompanham, concluindo-se a apuração, se 
possível, no prazo de 60 dias.
Marcos Flávio Ghizoni Júnior
delegado-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 870672

PORTARIA Nº 721/PCSC/DGPC/CORPC, de 05/10/2022.
a polícia Civil do Estado de santa Catarina, por seu delegado 
Corregedor-Geral da policial Civil, no uso de suas atribuições 
legais e em consonância com os preceitos do art. 224, § 1º da 
Lei nº 6.843/86 e art. 17º, §§ 4º e 5º da Lei Complementar 
491/2010, determina, conforme ofício nº 762/CorpC/22/da de 
20/09/2022, a instauração de sindicância acusatória, e desig-
na o delegado de polícia de Entrância Especial, Rubens João 
Leite Farias, matrícula nº. 262.713-2 e o delegado de polícia 
de Entrância Final Fábio Moreira Osório, matrícula 932.476-9, 
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em exercício de suas funções na Corregedoria da polícia Civil e 
na 1ª dp de itajaí, respectivamente, para sob a presidência do 
primeiro, comporem Comissão de Sindicância Acusatória para 
apurar infrações disciplinares atribuídas ao delegado de polícia 
de Entrância Final C.D.A.P.L., matrícula 650.226-1 e ao Escrivão 
de polícia de Classe vi, F.P.O., matrícula 379.631-0 a época dos 
fatos no exercício de suas funções como plantonistas da Cpp 
de são José, tendo em vista o que foi apurado na Sindicância 
Investigativa nº 338/2021/CORPC. Em apertada síntese, cons-
ta nos autos que no dia 25/01/2020, o segundo sindicado esta-
va de plantão na Cpp quando foi registrado por a.a.s. o bo nº 
00480.2020.000299 referente a recuperação de veículo furtado. 
Foi providenciada a devolução, ficando sob sua responsabilidade 
comunicar à dEiC para que retirasse a restrição de furto do sis-
tema, mas não o fez. Diante disso no dia 18/03/2020 o veículo foi 
abordado pela prF tendo como condutor o sr. a.a.s., motorista 
de aplicativo que estava com um passageiro e foram apresenta-
dos na Cpp, sendo colocados na cela até decisão da autoridade 
policial de plantão. nesse dia o primeiro sindicado estava escala-
do como delegado plantonista presencial e foi comunicado pelo 
agente plantonista a cerca da situação, mas sem se ater devi-
damente dos fatos determinou ao agente que providenciasse a 
liberação dos conduzidos e do veículo e informasse a restituição 
no próprio boletim de ocorrência, sem qualquer outra formalida-
de, deixando de tomar, mesmo que posteriormente, as providên-
cias que o caso requeria, providenciar comunicação a dEiC para 
retirada da restrição de furto, vez que não fora realizada ante-
riormente, motivo da condução. no dia 07/05/2020 novamente o 
veículo foi abordado pela pM, por ainda constar no sistema como 
furtado e com o mesmo condutor foram apresentados na Cpp. 
diante dessas abordagens e conduções, a.a.s., ingressou com 
ação contra o Estado que foi condenado a pagar indenização 
por danos morais. assim agindo, teriam os sindicados, em tese, 
incorrido nas infrações disciplinares previstas no art. 208, inc. 
VIII – agir, no exercício da função, com displicência, deslealdade 
ou desleixo, c/c art. 204, todos da Lei nº 6.843/86 – Estatuto da 
polícia Civil de santa Catarina, devendo o processo observar o 
crivo do contraditório e da ampla defesa e, no prazo de 10 dias 
a contar da publicação no Diário Oficial do Estado, dar início aos 
trabalhos, com autuação da presente peça e demais documentos 
que a acompanham, concluindo-se a apuração, se possível, no 
prazo de 30 dias.
Alessandro de Sousa Isoppo
Corregedor-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 870673

PORTARIA Nº 821/GAB/DGPC/PCSC, de 14/11/2022.
A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por seu delegado-
-Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve PRORROGAR 
por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do Proces-
so Administrativo Disciplinar nº 19/2022, no qual é acusada 
a servidora de matrícula nº 322.661-1, mandado instaurar pela 
portaria nº 512/Gab/dGpC/pCsC, de 05/07/2022, publicada no 
doE n.º 21.860, de 20/09/2022, com efeitos a contar do dia 
19/11//2022.

Marcos Flávio Ghizoni Júnior
delegado-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 870746

PORTARIA Nº 822/GAB/DGPC/PCSC, de 14/11/2022.
A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por seu delegado-
-Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve PRORROGAR 
por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 18/2022, no qual é acusado o ser-
vidor de matrícula nº 658.339-3, mandado instaurar pela portaria 
nº 511/Gab/dGpC/pCsC, de 05/07/2022, publicada no doE n.º 
21.860, de 20/09/2022, com efeitos a contar do dia 19/11/2022.

Marcos Flávio Ghizoni Júnior
delegado-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 870747

PORTARIA Nº 823/GAB/DGPC/PCSC, de 14/11/2022.
A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por seu delegado-
-Geral, no uso de suas atribuições legais, resolve PRORROGAR 
por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 09/2022, no qual são acusadas as 
servidoras de matrícula nº 981.020-0 e 358.217-5, mandado ins-
taurar pela portaria nº 1015/Gab/dGpC/pCsC, de 21/10/2021, 
publicada no doE n.º 21.777, de 24/05/2022, com efeitos a con-
tar do dia 20/11/2022.

Marcos Flávio Ghizoni Júnior
delegado-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 870748

PORTARIA Nº 824/PCSC/DGPC/CORPC, de 14/11/2022.
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por seu 
CORREGEDOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas 
atribuições legais, resolve RECONDUZIR a Comissão da sindi-
cância Acusatória nº 30/2022, deflagrada portaria nº 616/pCsC/
dGpC/CorpC, de 19/08/2022, publicada no d.o.E. nº 21.863, 
de 23/09/2022, na qual é sindicada a servidora de matrícula nº 
362.216-9, para dar continuidade da apuração e sua conclusão, 
se possível, no prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos a contar do 
dia 22/11/2022.

Alessandro de Sousa Isoppo
Corregedor-Geral da polícia Civil

Cod. Mat.: 870749

PORTARIA N° 073/2022/PCI, de 11/11/2022
o pEriTo-GEral adJUnTo da polÍCia CiEnTÍFiCa do Es-
Tado dE sanTa CaTarina, no uso de suas atribuições e da 
competência delegada pelo art.4º, inciso iii, do decreto nº 1.860 
de 13.04.2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 21.752, 
de 18.04.2022, subdelegada pela portaria nº 046/2022/pCi, de 
21.06.2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.796, de 
22.06.2022, e com fulcro no art. 22 do decreto nº 1.506/2021 
e processo iGp 10803/2021, resolve dEsiGnar os servidores 
alEXandrE salEs silva, matrícula nº 396.050-1-01, ClÁU-
dio robErTo pErEira, matrícula nº 221.904-2-01 e Caro-
linE pÍColo sCHÜTZ, matrícula nº 992.729-8-01, para com-
porem, sob a presidência do primeiro, a comissão de análise das 
despesas a serem inscritas em restos a pagar&quot; e das even-
tualmente registradas na conta contábil de Credores a pagar sem 
Execução orçamentária. Esta portaria entra em vigor a contar de 
03/11/2022.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral Adjunto da Polícia Científica

PORTARIA N° 074/2022/PCI, de 11/11/2022
o pEriTo-GEral adJUnTo da polÍCia CiEnTÍFiCa do Es-
Tado dE sanTa CaTarina, no uso de suas atribuições e da 
competência delegada pelo art.4º, inciso iii, do decreto nº 1.860 
de 13.04.2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 21.752, 
de 18.04.2022, subdelegada pela portaria nº 046/2022/pCi, de 
21.06.2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.796, de 
22.06.2022, e com fulcro no decreto nº 1.506/2021 e processo 
iGp 10728/2021, resolve dEsiGnar
os servidores ToZElli JoÃo pasCHoal FilHo, matrícula nº 
981.183-4-01, FErnando sTaHElin HaMEs, matrícula nº 
994.218-1-01 e THaÍsa CUnHa CoElHo, matrícula nº 349.364-
4-02, para comporem, sob a presidência do primeiro, a comissão 
para proceder, em caráter exclusivo, o inventário, a avaliação, 
a reavaliação e a baixa dos bens de consumo e permanente 
existentes no setor de almoxarifado e dos bens permanentes 
registrados no patrimônio no âmbito da Polícia Científica do Es-
tado de santa Catarina, constatar a existência física de todos os 
bens móveis dessas naturezas, pertencentes ao órgão, inclusive 
dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou 
temporariamente em poder de terceiros, cujos documentos com-
probatórios se encontrem arquivados no setor de patrimônio, e 
ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes 
pertencentes a terceiros e que se encontram em poder deste ór-
gão. Esta portaria entraem vigor na data de sua publicação.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral Adjunto da Polícia Científica

PORTARIA N° 141/GEPES/DIAF/PCI de 04.11.2022.
o pEriTo-GEral adJUnTo da polÍCia CiEnTÍFiCa, no uso 
de suas atribuições e da competência conferida pelo artigo 4°, 
inciso III do Decreto n° 1.860 de 13.04.2022, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado n° 21.752 de 18.04.2022, subdelegada pela 
Portaria n°. 046/2022/PCI de 21.06.2022, publicada no Diário 
Oficial do Estado n°. 21.796 de 22.06.2022, conforme processo 
pCi 8666/2022 resolve, rEMovEr a pEdido, nos termos do 
artigo 58, inciso I, c/c artigo 59 da Lei n° 15.156 de 11.05.2010, 
FlÁvio diaZ dE alMEida, matrícula nº 656486-0-01, ocupante 
do cargo de perito Criminal, lotado no núcleo regional de polícia 
Científica em Tubarão, para a Superintendência Regional de Po-
lícia Científica em Florianópolis, a contar da data de publicação 
desta portaria.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral Adjunto da Polícia Científica de Santa Catarina

PORTARIA N° 143/GEPES/DIAF/PCI de 10.11.2022.
o pEriTo-GEral adJUnTo da polÍCia CiEnTÍFiCa, no uso 
de suas atribuições e da competência conferida pelo artigo 4°, 

inciso III do Decreto n° 1.860 de 13.04.2022, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado n° 21.752 de 18.04.2022, subdelegada pela 
Portaria n°. 046/2022/PCI de 21 de junho de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado n°. 21.796 de 22 de junho de 2022, con-
siderando o artigo 31, §2º da lei nº 15.156 de 11.05.2010 e con-
forme processo pCi 8444/2022, resolve  CEssar os EFEiTos 
da Portaria n° 028/GEPES/DIAF/PCI de 30.05.2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 21.782, de 31.05.2022, que designou 
FErnando sTaHElin HaMEs, matrícula nº 994218-1-01, ocu-
pante do cargo de auxiliar Criminalístico, lotado na superinten-
dência Regional de Polícia Científica em Florianópolis, para pres-
tar serviços no setor de patrimônio da pCi, na superintendência 
Regional de Polícia Científica em Palhoça, a contar da data de 
publicação desta portaria.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral Adjunto da Polícia Científica de Santa Catarina

Cod. Mat.: 870534

PORTARIA Nº 035/PCI/COGER, de 29/09/2022.
A Polícia Científica, por seu Corregedor Geral, no uso de suas 
atribuições legais,  resolve  prorroGar  por  30  (trinta)  dias  
o  prazo  para  a conclusão  da  Sindicância  Acusatória  nº  
003/2022,  no  qual  é  acusado  o servidor   de   matrícula   nº  
0356787-7,   mandada   instaurar   pela   p-nº 018/pCi/CoGEr, 
de 06/05/2022, com efeitos a contar de 28/09/2022.
raFaEl GaZola
Corregedor-Geral da Polícia Científica

PORTARIA Nº 036/PCI/COGER, de 28/10/2022.
A Polícia Científica, por seu Corregedor Geral, no uso de suas 
atribuições legais,  resolve  prorroGar  por  mais  30  (trinta)  
dias  o  prazo  para  a conclusão  da  Sindicância  Acusatória  nº  
001/2022,  no  qual  é  acusado  o servidor   de   matrícula   nº   
0958086-7,   mandada   instaurar   pela   p-nº 004/pCi/CoGEr, 
de 17/01/2022, com efeitos a contar de 31/10/2022.
raFaEl GaZola
Corregedor-Geral da Polícia Científica

Cod. Mat.: 870608

PORTARIA N° 075/2022/PCI, de 16/11/2022
o pEriTo-GEral da polÍCia CiEnTÍFiCa do EsTado dE 
sanTa CaTarina, usando da competência atribuída pelo art. 
106, §2º, incisos i e ii, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 45-b, parágrafo único, da lei Complementar nº 
741, de 12 de junho de 2019, rEsolvE:
art. 1º revogar a portaria nº 018/iGp/ssp/2019, de 16.12.2019.
art. 2º revogar a portaria nº 011/iGp/ssp/2020, de 10.06.2020.
art. 3º designar o servidor JEFFErson JosÉ dE soUsa, ma-
trícula nº 952.822-9-01, para ordenador primário de despesa 
e o servidor JUlio FrEibErGEr FErnandEs, matrícula nº 
386.431-6-02, para ordenador secundário de despesa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a contar de 12.11.2022.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral da Polícia Científica, designado

PORTARIA N° 076/2022/PCI, de 16/11/2022
o pEriTo-GEral da polÍCia CiEnTÍFiCa do EsTado dE 
sanTa CaTarina, usando da competência atribuída pelo art. 
106, §2º, incisos i e ii, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 45-b, parágrafo único, da lei Complementar nº 
741, de 12 de junho de 2019, rEsolvE:
art. 1º revogar a portaria nº 024/iGp/ssp/2019, de 16.12.2019.
art. 2º designar o servidor JEFFErson JosÉ dE soUsa, ma-
trícula nº 952.822-9-01, para exercer a função de Coordenador do 
Fundo de Melhoria da Perícia Oficial (FUMPOF).
art. 3º delegar competência ao Coordenador do FUMpoF, na 
qualidade de ordenador primário, para assinar edital de abertu-
ra de licitação, termo de referência, descentralização de crédito, 
empenho, estorno de empenho, ordem bancária, contrato, termo 
aditivo, autorização de fornecimento, autorização de serviço, ba-
lancete, balanço geral, transferência de valores e termos de com-
promisso de bolsa de trabalho; homologar, ratificar ou adjudicar 
processos licitatórios; analisar e julgar impugnação de edital de 
abertura de licitação, quando não for pregão, e recursos impe-
trados contra decisões administrativas inerentes a processos li-
citatórios; autorizar a abertura de processos administrativos para 
aplicação de penalidades às empresas contratadas pelo FUM-
POF e impor as sanções cabíveis, após finalizado o devido pro-
cesso legal; autorizar a abertura de processo licitatório, contra-
tação direta ou por intermédio de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação; nomear fiscal/gestor de contratos; proceder à abertura 
e à movimentação das contas correntes do FUMpoF e demais 
atribuições que se façam necessárias ao integral cumprimento da 
gestão financeira; conceder diárias, ordenar despesas, exercer o 
controle orçamentário e praticar todos os atos concernentes às 
atividades operacionais do FUMpoF, podendo subdelegar atos 
burocráticos de gestão.
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art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a contar de 12.11.2022.
JULIO FREIBERGER FERNANDES
Perito-Geral da Polícia Científica, designado

Cod. Mat.: 870909

EdiTal dE inTiMaÇÃo
o insTiTUTo do MEio aMbiEnTE, por intermédio do presente, 
faz saber, a PEDRO ANTUNES RODRIGUES CPF nº 506.XXX.
XXX-20 rUa sEbasTiÃo MEndEs FirMino, sn - GUarda 
MarGEM EsQUErda/Tubarão/sC, que foi aplicado auto de in-
fração ambiental nº9281-d. Fica inTiMado o autuado supracita-
do, para que no prazo de 20 (VINTE)dias após a publicação, se 
apresente ao instituto do Meio ambiente para a retirada do ofício 
nº 2111/2022 ou acesse o site de protocolo eletrônico do Estado 
de santa Catarina sGpE processo FaTMa00002891/2018. Tuba-
rão, 08 de novembro de 2022.
daniel vinícius netto
presidente do iMa

Cod. Mat.: 870540

EdiTal dE inTiMaÇÃo
o insTiTUTo do MEio aMbiEnTE, por intermédio do presente, 
faz saber, a JOÃO CIRINEU BACK ME CNPJ nº 08296258000199 
EsTrada GEral pinHEral, sn - baiXo pinHEral braço do 
norte/sC, que foi aplicado auto de infração ambiental nº8685d E 
TErMo dE EMbarGo, inTErdiÇÃo oU sUspEnsÃo 3429-
D. Fica INTIMADO o autuado supracitado, para que no prazo de 
20 (vinTE)dias após a publicação, se apresente ao instituto do 
Meio ambiente para a retirada do ofício nº 14862/2022 ou acesse 
o site de protocolo eletrônico do Estado de santa Catarina sGpE 
processo iMa00065113/2019. Tubarão, 08 de novembro de 2022.
daniel vinícius netto
presidente do iMa

Cod. Mat.: 870546

PORTARIA n° 754 /IPREV  DE 07/04/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
19/12/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
603/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, ali-
nea b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à 
MARIA ZENILDA RAMOS, matrícula n° 248309251, esposa de 
Joao Maria raMos, inativado no cargo de ConTador da 
sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E Mobili-
dadE falecido em 19/12/2021.

porTaria nº 1493 /iprEv  dE 03/06/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 16/11/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 1123/2022 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, alinea b, vi do art 
77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à JaCiEl soarEs 
DE LIMA, matrícula n° 611973552, esposa de JACIEL SOARES 
dE liMa , ocupante do cargo de proFEssor da sECrETaria 
dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecido em 16/11/2021.

PORTARIA n° 1504/IPREV  DE 06/06/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
03/04/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
601/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, alinea 
b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à nilo 
SANTOS DO NASCIMENTO, matrícula n° 26546251, esposo de 
solanGE CElda do nasCiMEnTo , inativada no cargo de 
proFEssora da sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, 
falecida em 03/04/2021.

PORTARIA n° 1506/IPREV  DE 06/06/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
11/01/2022, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
546/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, vi do 
art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à alCEU alFEU 
DA CONCEIÇÃO, matrícula n° 47101151, esposo de ADELINA 
Maria dE soUZa da ConCEiÇÃo , inativada no cargo de aU-
diTor FisCal da rECEiTa EsTadUalii da sECrETaria dE 
EsTado da FaZEnda, falecida em 11/01/2022.

porTaria nº 1515/iprEv  dE 06/06/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
08/10/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
437/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, ali-
nea b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à 
DOLORES PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula n° 
247141851, esposa de orival Goldino dos sanTos , inati-
vado no cargo de arTiFiCE ii da sECrETaria dE EsTado da 
inFraEsTrUTUra E MobilidadE, falecido em 08/10//2021.

PORTARIA n° 1572 /IPREV  DE 13/06/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
22/09/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
557/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, i, e art 59, ii, alinea a, c/c inciso ii do art 
77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à CarolinE vi-
CENTE ZAPELINI NIEHUES , matrícula n° 235493451, filha me-
nor de nivaldo niEHUEs , inativado no cargo de ConTador 
do insTiTUTo do MEio aMbiEnTE do EsTado dE sanTa 
CaTarina, falecido em 22/09/2021.

PORTARIA n° 1679/IPREV  DE 28/06/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
19/10/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
605/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 72 e 73, i, art 6º, iv, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, ali-
nea b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à 
FABRICIA SLOMSKI JOLY , matrícula n° 282915051, companhei-
ra de JolnEi anTonio HaWErroTH , inativado no cargo de 
MEdiCo/CirUrGia GEral da sECrETaria dE EsTado da 
saUdE, falecido em 19/10/2021.

PORTARIA n° 1860 /IPREV DE 19/07/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
14/01/2022, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
558/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, vi 
do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à aron Zvi 
PLATCHEK, matrícula n° 131131051, esposo de BERNADETE 
plaTCHEK , inativada no cargo de proFEssora da sECrE-
Taria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 14/01/2022.

PORTARIA n° 1861IPREV  DE 19/07/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
14/01/2022, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
541/2022 e de conformidade com os termos do art. 42,§ 2º, da 
Constituição Federal de 1988 e art 24 da Emenda Constitucio-

nal 103/2019, decretolei nº 667/1969 alterado pela lei Federal 
13954/2019 de 17/12/2019 e a instruções normativas nº 05 de 
15/01/2020 e nº 06 de 24/01/2020 da secretaria de previdencia, 
c/c o decreto Estadual nº 862 de 24/09/2020, à sandra Mara 
VIDAL FERREIRA, matricula n° 908157751, esposa de MARIO 
dE JEsUs FErrEira , colocado na reserva no posto de pri-
MEiro sarGEnTo da poliCia MiliTar dE sanTa CaTari-
na, falecido em 14/01/2022.

porTaria nº 1986 /iprEv  dE 02/08/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
19/12/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
543/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, ii, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, ii, art 6º, iii, e art 59, ii, , c/c item 6, alinea b, vi 
do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à EdiTE HE-
LENA REIS MAIA COSTA , matrícula n° 245959051, esposa de 
paUlo CEsar da silva CosTa, ocupante do cargo TECniCo 
EM aTividadEs adMinisTraTivas da sECrETaria dE Es-
Tado da saUdE, falecido em 19/12/2021.

PORTARIA n° 1987 /IPREV  DE 02/08/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
22/09/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
547/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, iv, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, alinea 
b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à rosE-
LI VICENTE , matrícula n° 235493452, companheira de NIVALDO 
niEHUEs , inativado no cargo de ConTador do insTiTUTo 
do MEio aMbiEnTE do EsTado dE sanTa CaTarina, fale-
cido em 22/09//2021.

PORTARIA n° 1988 /IPREV  DE 02/08/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do Es-
Tado dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
25/10/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
561/2022 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c 
os arts. 71 e 73, i, art 6º, v, e art 59, ii, alinea a, c/c item 6, ali-
nea b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, 
à SONIA TERESINHA PAMPLONA , matrícula n° 306972951,ex 
companheira de lUiZ CEsar TEnFEn , inativado no cargo de 
proFEssor da sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, 
falecido em 25/10/2021.

MarCElo panosso MEndonÇa
presidente do iprEv
GisElE olivEira Cardoso
diretor de previdência

Cod. Mat.: 870521

PORTARIA n° 1953/IPREV  DE 29/07/2022
o prEsidEnTE do insTiTUTo dE prEvidÊnCia do EsTado 
dE sanTa CaTarina  iprEv, no uso de suas atribuições, rE-
solvE conceder pensão previdenciária, a contar de 07/05/2021, 
tendo em vista o que consta no processo iprEv 3705/2021 e de 
conformidade com os termos do art. 40, § 7º, i, da Constituição 
Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e Emenda Constitucional 103/2019,c/c os arts. 71 e 
73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, alinea b, vi do art 77, todos 
da lei Complementar nº 412/2008, à Elio MonTaGna, matrícu-
la n° 22428651, esposo de CARMEN MONTAGNA , inativada no 
cargo de assisTEnTE TECniCo pEdaGoGiCo da sECrETa-
ria dE EsTado da EdUCaÇÃo, falecida em 07/05/2021.

PORTARIA n° 3531/IPREV  DE 26/11/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ES-
TADO DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
18/07/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
3955/2021 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, 
i, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 
103/2019, c/c os arts. 71 e 73, i, art 6º, iii, e art 59, ii, c/c item 6, 
alinea b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, à 
JOAO JOSE RODRIGUES, matrícula n° 0039696651, esposo de 
Maria MadalEna bEZa rodriGUEs, inativada no cargo de 
aGEnTE dE sErviÇos GErais da sECrETaria dE EsTa-
do da EdUCaÇÃo, falecida em 18/07/2021.
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PORTARIA n° 3594/IPREV  DE 01/12/2021
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ES-
TADO DE SANTA CATARINA  IPREV, no uso de suas atribui-
ções, rEsolvE conceder pensão previdenciária, a contar de 
30/06/2021, tendo em vista o que consta no processo iprEv 
3584/2021 e de conformidade com os termos do art. 40, § 7º, 
ii, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e Emenda Constitucional nº 
103/2019. c/c os arts. 71 e 73, ii, art 6º, iv, e art 59,ii, c/c item 6, 
alinea b, vi do art 77, todos da lei Complementar nº 412/2008, 
à FRANCISCO TADEU NEGREIROS, matrícula n° 0252403151, 
companheiro de rosMEri sCHardonG, ocupante do cargo de 
proFEssora da sECrETaria dE EsTado da EdUCaÇÃo, 
falecida em 30/06/2021.

MarCElo panosso MEndonÇa
presidente do iprEv
GisElE olivEira Cardoso
diretor de previdência

Cod. Mat.: 870712

ADITIVO Nº 002/2022 *
EspÉCiE: º o presente aditivo tem por objeto a renovação pres-
tação de serviços de fornecimento das informações por meios 
eletrônicos de dados de registros do comércio, relativos à consti-
tuição, alteração e à extinção de empresas entre a JUCEsC e o 
SERASA SA. Prazo 17/10/2022.

daTa E assinaTUras: Florianópolis, 10 de novembro de 2022.
Juarez Domingues Castro, pela JUCESC, Thiago Dantas e Maria-
na rodrigues pelo partícipe.
*republicado por incorreção

Cod. Mat.: 870473

PORTARIA N.º596/DETRAN/PROJUR/2022, 10/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, autorizado por 
sua presidente, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
71478/2022;
CONSIDERANDO a competência disposta no artigo 22, iii, do 
Código de Trânsito brasileiro – CTb;
CONSIDERANDO o disposto na resolução ConTran nº 
941/2022 que estabelece procedimentos para o exercício da ati-
vidade de identificação veicular, em especial o art. 2° que designa 
a responsabilidade sobre as vistorias de identificação veicular por 
ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio inter-
municipal e interestadual aos órgãos e entidades executivas de 
trânsito;
CONSIDERANDO que o ConTran editou resoluções e porta-
rias que permitem o credenciamento de entes para realização de 
vistorias pelos órgãos e entidades de trânsito dos Estados e do 
distrito Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de se oferecer o serviço de vis-
toria com maior eficiência e comodidade para a sociedade;
CONSIDERANDO o disposto nas portarias n.º 1225/dETran/
asJUr/2015;
RESOLVE:
Art. 1º. CREDENCIAR pelo prazo de 5 (cinco) anos, a empre-
sa: LJM VISTORIA VEICULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
39.268.866/0001-13, estabelecida no município de CriCiUMa/
SC, para o exercício da atividade de vistoria de identificação vei-
cular.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 870404

porTaria n.º 0597/dETran/proJUr/2022, de 10/11/2022.
o dEparTaMEnTo EsTadUal dE TrÂnsiTo dE sanTa Ca-
TARINA, autorizado por sua Presidente,
ConsidErando o processo eletrônico sGp-e dETran 
80674/2022;
ConsidErando o disposto na lei Federal nº 12.977/2014;
ConsidErando a lei Estadual 17.901/2020;

ConsidErando a resolução ConTran nº 611/2016;
rEsolvE:
Art. 1°. RENOVAR O CREDENCIAMENTO, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a partir da data de publicação desta portaria, da 
empresa CEnTral  aUTo  pEÇas  JoinvillE  lTda, CnpJ nº 
.023.807/0001-78, estabelecida no município de JoinvillE/sC, 
para o desempenho da atividade de desmontagem de veículos 
automotores terrestres.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

pUbliQUE-sE E CUMpra-sE.
viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 870414

PORTARIA N.º 598/DETRAN/PROJUR/2022, 11/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua Presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
66068/2022;
CONSIDERANDO a necessidade de credenciamento e renova-
ção envolvendo as atividades para ministrarem-se cursos pre-
senciais, considerando a revogação da resolução ConTran nº 
358, de 13 de agosto de 2010 e resolução ConTran nº 168, de 
14 de dezembro de 2004.
CONSIDERANDO a entrada em vigor da resolução ConTran 
nº 789, de junho de 2020.
RESOLVE:
Artigo  1º - RENOVAR  O  CREDENCIAMENTO,  pelo  prazo  
de  02  (dois)  anos,  a  autorização  para  a  empresa CEN-
TEr  CaMp  assEssoria  EMprEsarial  lTda,  inscrita  no  
CnpJ80.946.536/0001-33,  para  ministrar Cursos  de  diretor  
Geral,  diretor  de  Ensino  e  instrutor  de  Trânsito  para  os  
CFC;  e  Examinador  de  Trânsito, bem  como  as  suas  respec-
tivas  atualizações.  O  referido  credenciamento  tem  por  base  
exclusivamente  no que reza a Resolução CONTRAN Nº 789, de 
24 de junho de 2020, em caráter precário, enquanto o detran-s-
Cprovidencia a publicação de normativa estadual específica que 
aborde este procedimento. ao momento da  entrada  em  vigor  da  
portaria  específica  tratando  da  renovação  e  credenciamento  
desta  atividade, deverá  a  ora  requerente  adequar-se  àmesma,  
objetivando  assim  a  manutenção  de  sua  atividade, assumindo 
sua renovação então em caráter permanente, gozando das prer-
rogativas que lhe fará jus até o término do seu prazo de validade 
nos termos daquela.
§ 1º-Fica autorizadaa empresa CENTER CAMP ASSESSORIA 
EMprEsarial lTda, sito à av. Centenario, nº 6500, sala 01, 
bairro:Jardim Maristela, CEp: 88815-202, Criciúma/sC, inscrita 
no CnpJ80.946.536/0001-33.
Artigo 2º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - revoga-se a portaria nº 0762/dETran/asJUr/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenador de Credenciamento

Cod. Mat.: 870418

PORTARIA N.º0599/DETRAN/PROJUR/2022, de 11/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua Presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
83366/2022;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve prezar pela 
eficiência, interesse público e a razoabilidade na prestação dos 
serviços públicos;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da realização de avaliação 
psicológica para determinados procedimentos referentes à Car-
teira nacional de Habilitação;
CONSIDERANDO o disposto na resolução 927/ConTran/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Credenciar a JoCiMara bErnardi ConsUlTorio 
dE psiColoGia, inscrita no CnpJ sob o n.º 48.000.679/0001-45 
para execução da avaliação psicológica nos termos da resolu-
ção 927/2022, no Município de CaMpo ErE/sC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 870421

PORTARIA N.º0600/DETRAN/PROJUR/2022, de 11/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua Presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
79144/2022;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve prezar pela 

eficiência, interesse público e a razoabilidade na prestação dos 
serviços públicos;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da realização de avaliação 
psicológica para determinados procedimentos referentes à Car-
teira nacional de Habilitação;
CONSIDERANDO o disposto na resolução 927/ConTran/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Credenciar a CliniCa psiColóGiCa nEUrovi-
da lTda, inscrita no CnpJ sob o n.º 36.170.748/0002-60 para 
execução da avaliação psicológica nos termos da resolução 
927/2022, no Município de balnEÁrio dE piCarras/sC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 870424

PORTARIA N.º 0602/DETRAN/PROJUR/2022, de 11/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA 
CATARINA, autorizado por sua Presidente, no uso de suas atri-
buições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
57230/2022;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve prezar pela 
eficiência, interesse público e a razoabilidade na prestação dos 
serviços públicos;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da realização de avaliação 
psicológica para determinados procedimentos referentes à Car-
teira nacional de Habilitação;
CONSIDERANDO o disposto na resolução 927/ConTran/2022;
RESOLVE:
Art. 1º. Credenciar a CliniCa psiColóGiCa Ediana dos 
sanTos lTda, inscrita no CnpJ sob o n.º 47.048.627/0001-86 
para execução da avaliação psicológica nos termos da resolu-
ção 927/2022, no Município de FaXinal dos GUEdEs/sC.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 870434

PORTARIA N.º 601/DETRAN/PROJUR/2022, 14/11/2022.
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, autorizado por 
sua presidente, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o processo eletrônico sGp-e dETran 
66227/2022;
CONSIDERANDO o disposto nas portarias 0200/dETran/
asJUr/CCE/2017.
1225/dETran/asJUr/2015.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTRAN n° 
941/2022.
RESOLVE:
Art. 1º. RENOVAR o credenciamento da empresa CEnTEr  
CaMp  assEssoria  EMprEsarial  lTda, inscrita no CnpJ 
sob o n° 80946536/0001-33, situada na Avenida Centenario, 
n°6500, Bairro Jardim Maristela, estabelecida no município de 
Criciúma/SC, para ministrar o curso de Vistoria de Identificação 
Veicular, bem como a sua respectiva atualização.
Art. 2º. Revoga-se a Portaria N° 0019/DETRAN/ASJUR2020.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Viviani Cristini Cesar Molino
Coordenadora de Credenciamento

Cod. Mat.: 870495

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO 
DO DIREITO DE DIRIGIR
FABIANO LOCATELLI, autoridade de trânsito responsável pela 
10ª drp, com fundamento nos artigos 256, inciso iii, 261, 265, 
do Código de Trânsito brasileiro (CTb) c/c art. 10 § 2º e art.17 
da Resolução 723/2018 do CONTRAN, faz saber ao condutor 
JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA, portador(a) da CnH 
nº 07047561671, CpF nº XXX.XXX.XXX-XX, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 525/2019 por in-
fringência ao art. 165-A do CTb. JOSEF CZYZ, portador(a) da 
CnH nº 04059546740, CpF nº XXX.XXX.XXX-XX, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 425/2019 por 
infringência ao art. 165-A 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 sobre o indeferimento do recurso interposto junto à 
Jari, dessa forma, os condutores mencionados podem interpor 
recurso ao CETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da pu-
blicação deste edital, ou entregar a Carteira nacional de Habili-
tação (CnH) para dar início ao cumprimento de suas respectivas 
penalidades, em caso de não interposição do recurso cabível e/
ou de não entrega da CNH no prazo estabelecido, será registrado 
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bloqueio em seus prontuários. para ciência do infrator, é expedi-
do o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado 
de santa Catarina. Caçador, 16 de novembro de 2022.

Cod. Mat.: 870194

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da Jari 4363/2022 Mar-
CElo saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito da CirETran 
de ConCórdia, no uso de suas atribuições legais estabelecidas 
no artigo 22 inciso ii da lei 14.070/2020 e no artigo 5º da resolu-
ção 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) dirCEU robErTo pElin, portador(a) da CnH nº 
00907392644, processo administrativo nº 66817/2021; JUnior dE 
abrEU, portador(a) da CnH nº 04432823666, processo adminis-
trativo nº 88779/2021; lEonardo naTH darTora, portador(a) 
da CnH nº 06849703421, processo administrativo nº 147570/2021; 
nÃo ConHECiMEnTo, referente o(a) WaGnEr Hann, portador(a) 
da CnH nº 03238268407, processo administrativo nº 93349/2021. 
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 03/01/2023 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. Concordia, 14 de novembro 
de 2022. MarCElo saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito 
da CirETran de ConCórdia.

Cod. Mat.: 870411

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da Jari 4353/2022 
MarCElo saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito da 
CirETran de ConCórdia, 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 in-
dEFEriMEnTo, referente o(a) FiorElo rUviaro, portador(a) 
da CnH nº 02589406730, processo administrativo nº 93264/2021. 
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 03/01/2023 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. Concordia, 14 de novembro 
de 2022. MarCElo saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito 
da CirETran de ConCórdia.

Cod. Mat.: 870412

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4418/2022 MarCElo 
saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito da CirETran de 
ConCórdia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito bra-
sileiro) 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: 
lodiGEro HEnriQUE FaGUndEs Faria, portador(a) da CnH nº 
02024654622, pelo prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261, 
ii do CTb, em decorrência do processo administrativo 68717/2021; 
lUis Mario Milan, portador(a) da CnH nº 05876220833, pelo 
prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em de-
corrência do processo administrativo 68911/2021; EUniCE GHEno, 
portador(a) da CNH nº 04058937847, pelo prazo de 2 MESES, por 
infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 68920/2021; bEaTriZ aUGUsTa GonCalvEs 
MARTINS, portador(a) da CNH nº 03093786035, pelo prazo de 2 
MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 68936/2021; JosEMar anTonio Fa-
GUNDES, portador(a) da CNH nº 05913977635, pelo prazo de 2 
MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 68966/2021; rodolpHo priEbE pEd-
DE NETO, portador(a) da CNH nº 05241231807, pelo prazo de 2 
MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 68969/2021; MaUriCio lori ZanElla, 
portador(a) da CNH nº 02446598302, pelo prazo de 2 MESES, por 
infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 69004/2021; MiCHaEll daYvson GonCalvEs 

DE LIMA, portador(a) da CNH nº 04479504326, pelo prazo de 2 
MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 93321/2021; ana lETiCia KUpKovsKi, 
portador(a) da CNH nº 05761985572, pelo prazo de 2 MESES, por 
infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 93341/2021. bem como, nos termos do art. 268, ii do 
Código de Trânsito brasileiro, submetê-los(as) frequência obrigatória 
em curso de reciclagem de 30hs, na forma presencial ou a distân-
cia, a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC 
e a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição regional de Trân-
sito do Estado de santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Concordia, 14 de novembro 
de 2022. MarCElo saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito 
da CirETran de ConCórdia

Cod. Mat.: 870413

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4376/2022 MarCElo 
saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito da CirETran de 
ConCórdia, no uso de suas atribuições legais, com fundamen-
to 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: THiaGo Kaina roQUE vErnEs, portador(a) da 
CNH nº 04872685339, pelo prazo de 3 MESES, por infringência 
ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 
5384/2020; Carlos albErTo pErUZZo, portador(a) da CnH 
nº 00765372707, pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 5406/2020; 
airTon lEiTE basTos JUnior, portador(a) da CnH nº 01789538851, 
pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 5556/2020; GEsiEl sba-
RAINI, portador(a) da CNH nº 05276284235, pelo prazo de 2 ME-
sEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do pro-
cesso administrativo 5634/2020; JUCara rEGina sECCo, 
portador(a) da CNH nº 03938175487, pelo prazo de 2 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 5682/2020; roGErio dallaGravE, portador(a) da 
CNH nº 02618167085, pelo prazo de 3 MESES, por infringência 
ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 
7674/2020; EdUardo JosE MasiEro, portador(a) da CnH nº 
01958035616, pelo prazo de 5 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 12507/2020; 
GilMar sEibEl, portador(a) da CnH nº 03446599500, pelo pra-
zo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decor-
rência do processo administrativo 12527/2020; sadi KadEs, 
portador(a) da CNH nº 05539526441, pelo prazo de 3 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 12859/2020; lEopoldo alvEs da lUZ, portador(a) 
da CNH nº 02964067579, pelo prazo de 5 MESES, por infringên-
cia ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo administrati-
vo 14918/2020; FabriCio lopEs, portador(a) da CnH nº 
04900831946, pelo prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 15045/2020; 
ITAMAR COLLA, portador(a) da CNH nº 03258311262, pelo prazo 
de 3 MEsEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 15196/2020; laErCio Joao bollis, 
portador(a) da CNH nº 00716647699, pelo prazo de 3 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 15677/2020; laErCio Joao bollis, portador(a) da 
CNH nº 00716647699, pelo prazo de 10 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
15678/2020; laErCio Joao bollis, portador(a) da CnH nº 
00716647699, pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 
261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 15679/2020; 
sandra rEGina bassEGio, portador(a) da CnH nº 02825331668, 
pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 15764/2020; HEWErTon 
THiaGo pasQUaloTTo, portador(a) da CnH nº 04333343505, 
pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 16399/2020; dilvio EsaU-
ro alvEs da silva, portador(a) da CnH nº 01581859846, pelo 
prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em de-
corrência do processo administrativo 16783/2020; lindoMar 
JosE onGaraTTo, portador(a) da CnH nº 01797238800, pelo 
prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em de-
corrência do processo administrativo 17232/2020; JEova liMa 
BRANDAO, portador(a) da CNH nº 05088743866, pelo prazo de 

3 MEsEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 17444/2020; lindoMar sErpa, porta-
dor(a) da CNH nº 03166846325, pelo prazo de 4 MESES, por in-
fringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo admi-
nistrativo 19826/2020; MaiCon rodriGo FErnandEs riTTEr, 
portador(a) da CNH nº 05302326903, pelo prazo de 4 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 19846/2020; rUdiMar vEronEZE, portador(a) da 
CNH nº 00953983105, pelo prazo de 4 MESES, por infringência 
ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 
19868/2020; ZUlMir brUnETTo, portador(a) da CnH nº 
03152860559, pelo prazo de 1 MES, por infringência ao Art. 261 
do CTb, em decorrência do processo administrativo 20202/2020; 
valdEMar ZanlUCHi, portador(a) da CnH nº 01600878979, 
pelo prazo de 1 MES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 20230/2020; adriano 
FEDRIZZI, portador(a) da CNH nº 04385007746, pelo prazo de 1 
MEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 20236/2020; JilCE sanTiani Marin, 
portador(a) da CNH nº 03399371360, pelo prazo de 1 MES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 20288/2020; CElso sGarbossa, portador(a) da 
CNH nº 03486437153, pelo prazo de 3 MESES, por infringência 
ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 
20691/2020; paUlo robErTo KlEin, portador(a) da CnH nº 
01837302342, pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 21252/2020; 
EdGar assMann, portador(a) da CnH nº 02727592532, pelo 
prazo de 10 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 21258/2020; nEldo 
SCHARDONG, portador(a) da CNH nº 03864838177, pelo prazo 
de 3 MEsEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 21427/2020; doUGlas MiGUEl alvEs 
FAVARETTO, portador(a) da CNH nº 03115507191, pelo prazo de 
3 MEsEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 21658/2020; MarCo oZEias ZiMMEr-
Mann olivEira, portador(a) da CnH nº 05849215876, pelo pra-
zo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em decor-
rência do processo administrativo 24147/2020; bErToldo 
BUNKOWSKI, portador(a) da CNH nº 06140292965, pelo prazo 
de 1 MEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 24951/2020; dioGo riCKWardT, por-
tador(a) da CNH nº 03659558824, pelo prazo de 3 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 7856/2021; JUCEMar JosE Fornari, portador(a) 
da CNH nº 03198192281, pelo prazo de 3 MESES, por infringên-
cia ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo administrati-
vo 12416/2021; sidEMar KiCZinsKi, portador(a) da CnH nº 
02835558125, pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 13381/2021; 
alTEMio doMinGos MUnarETTo, portador(a) da CnH nº 
02378176352, pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 
261 do CTb, em decorrência do processo administrativo 17959/2021; 
adair FranCisCo bElorini, portador(a) da CnH nº 03844959283, 
pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 30467/2021; adElia lia-
nE WilsKE pilGEr, portador(a) da CnH nº 03703854003, pelo 
prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em de-
corrência do processo administrativo 30474/2021; rEvair dos 
SANTOS, portador(a) da CNH nº 03813977302, pelo prazo de 6 
MEsEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 30485/2021; lEopoldo alvEs da lUZ, 
portador(a) da CNH nº 02964067579, pelo prazo de 3 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 30491/2021; GilnEi pErEira, portador(a) da CnH 
nº 02430371643, pelo prazo de 1 MES, por infringência ao Art. 261 
do CTb, em decorrência do processo administrativo 40465/2021; 
lUiZ Carlos ribEiro dE MEllo, portador(a) da CnH nº 
00895753855, pelo prazo de 1 MES, por infringência ao Art. 261 
do CTb, em decorrência do processo administrativo 44328/2021; 
MarilETE sCHMidT, portador(a) da CnH nº 06435160530, pelo 
prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 59241/2021; EdioMar 
JosE dE CasTro, portador(a) da CnH nº 02199835198, pelo 
prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 60863/2021; MarCio 
anTonio dos sanTos, portador(a) da CnH nº 04318299314, 
pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261 do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 60868/2021; ClEiTon 
TURATTO, portador(a) da CNH nº 05643604104, pelo prazo de 8 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 62628/2021; CarMEn anGEla TiTao, 
portador(a) da CNH nº 03898516555, pelo prazo de 11 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do proces-
so administrativo 62661/2021; dirCE ZoTTis GUarEsCHi, por-
tador(a) da CNH nº 05216908879, pelo prazo de 8 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 62777/2021; adriEl GUsTavo barTZ MoCEllin, 
portador(a) da CNH nº 04535666324, pelo prazo de 6 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
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administrativo 63284/2021; lUCasaGUilar sETTE, portador(a) 
da CNH nº 03468592369, pelo prazo de 8 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
63298/2021; paUlo brUsTolin, portador(a) da CnH nº 04149944108, 
pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 63547/2021; dioGo CE-
ZAR KADES, portador(a) da CNH nº 05587056530, pelo prazo de 
8 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 63595/2021; roZanGEla da silva, 
portador(a) da CNH nº 02744021950, pelo prazo de 6 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 63984/2021; EGon lUiZ CarpEGGiani vilas 
BOAS, portador(a) da CNH nº 03701586680, pelo prazo de 12 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 65115/2021; lUCiMara MaGEdanZ, 
portador(a) da CNH nº 03699744481, pelo prazo de 12 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do proces-
so administrativo 65134/2021; vandErlEi dal bosCo, portador(a) 
da CNH nº 02016823967, pelo prazo de 6 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
66197/2021; arnildo rUHnKE, portador(a) da CnH nº 02386769257, 
pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 66425/2021; raFaEl TEC-
CHIO, portador(a) da CNH nº 04414551460, pelo prazo de 11 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 67253/2021; laUri FErnandino vi-
CENTE, portador(a) da CNH nº 04459948237, pelo prazo de 6 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 67887/2021; anTonio Carlos pillE 
JUNIOR, portador(a) da CNH nº 03441330366, pelo prazo de 10 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 67890/2021; diolMar pErEira, porta-
dor(a) da CNH nº 02576207357, pelo prazo de 10 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 67892/2021; lUCas dos rEis, portador(a) da CnH 
nº 05799369052, pelo prazo de 11 MESES, por infringência ao Art. 
261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 67898/2021; 
ivanir lopEs dE MoraEs, portador(a) da CnH nº 01127787958, 
pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 67963/2021; Flavio CHar-
LIE MARTINS, portador(a) da CNH nº 03972168125, pelo prazo 
de 10 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decor-
rência do processo administrativo 67964/2021; lEoMar vidal, 
portador(a) da CNH nº 04957799240, pelo prazo de 8 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 67965/2021; GisElE rEGina MaFFini, portador(a) 
da CNH nº 06103790819, pelo prazo de 11 MESES, por infringên-
cia ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administra-
tivo 67967/2021; ana Carolina GUnTHEr Mori da CosTa, 
portador(a) da CNH nº 02634510200, pelo prazo de 10 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do proces-
so administrativo 67978/2021; valMir JUnior pErEira, porta-
dor(a) da CNH nº 05648035229, pelo prazo de 10 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 68000/2021; FabriCio lopEs, portador(a) da CnH 
nº 04900831946, pelo prazo de 10 MESES, por infringência ao Art. 
261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 68079/2021; 
MiCHEl dE olivEira albiEro, portador(a) da CnH nº 05513833330, 
pelo prazo de 11 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 68305/2021; riCardo 
MarCElino lEMos, portador(a) da CnH nº 01546068002, pelo 
prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 68322/2021; osMar nEl-
son diErsMann, portador(a) da CnH nº 03156323055, pelo 
prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 68665/2021; FElipE sCHi-
MITH WEBER, portador(a) da CNH nº 04514366140, pelo prazo 
de 12 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decor-
rência do processo administrativo 68871/2021; CrisTina FEr-
nanda roMMEl, portador(a) da CnH nº 07003652597, pelo 
prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 68953/2021; rodriGo 
alvEs da silva lEria, portador(a) da CnH nº 07036059716, 
pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 68971/2021; lUiZ TiaGo 
FERNANDES, portador(a) da CNH nº 02863415970, pelo prazo 
de 6 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrên-
cia do processo administrativo 69185/2021; lUCas aGUilar 
SETTE, portador(a) da CNH nº 03468592369, pelo prazo de 6 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 93245/2021; Mario KrEisiG, portador(a) 
da CNH nº 02771121471, pelo prazo de 8 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
116813/2021; MaUrilio alEXandrE baTisTa, portador(a) da 
CNH nº 01044448748, pelo prazo de 6 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
126118/2021; CrisTianE dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
03631325730, pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 
261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 126254/2021; 
TEliZE aYdE bErTUol, portador(a) da CnH nº 04280078103, 

pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 126262/2021; lUCas Mo-
REIRA, portador(a) da CNH nº 07443023361, pelo prazo de 6 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 126264/2021; sErGio FErnandEs 
FERREIRA, portador(a) da CNH nº 01257789259, pelo prazo de 
6 MEsEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 133499/2021; GUsTavo da silva ada-
MI, portador(a) da CNH nº 01228511002, pelo prazo de 6 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do proces-
so administrativo 136984/2021; liEGE soraia vEsaro oTonio 
ALVES, portador(a) da CNH nº 05574238380, pelo prazo de 6 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 136990/2021; FabianE MaCHado, por-
tador(a) da CNH nº 05874250490, pelo prazo de 6 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 139971/2021; valdECir valEnTiM CoUssEaU, 
portador(a) da CNH nº 02003663904, pelo prazo de 8 MESES, por 
infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 141593/2021; rEGis lUCas KlEinibinG HaJdasZ, 
portador(a) da CNH nº 05433642647, pelo prazo de 6 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 142157/2021; aMElia biTTEnCoUrT, portador(a) 
da CNH nº 01672141877, pelo prazo de 10 MESES, por infringên-
cia ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administra-
tivo 147579/2021; brUna liMa sanTos, portador(a) da CnH nº 
05951379240, pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 
261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 151111/2021; 
adriEl soarEs, portador(a) da CnH nº 07012682250, pelo pra-
zo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em decor-
rência do processo administrativo 151116/2021. bem como, nos 
termos do art. 268, ii do Código de Trânsito brasileiro, submetê-
-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância, a ser realizado em instituição 
credenciada pelo dETran/sC e a exame teórico de reciclagem, 
a ser realizado presencialmente nas dependências de qualquer 
Circunscrição regional de 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 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Con-
cordia, 14 de novembro de 2022. MarCElo saMpaio noGUEi-
ra, autoridade de Trânsito da CirETran de ConCórdia

Cod. Mat.: 870415

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4346/2022 MarCE-
lo saMpaio noGUEira, autoridade de Trânsito da CirETran 
de ConCórdia, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento nos artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trân-
sito brasileiro) c/c art. 23 da resolução 723/2018 do ConTran, 
faz saber a: ANTONIO PADILHA PEREIRA, portador(a) da CNH 
nº 00876762350, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 53557/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
dirCEonEi doMinGos lUiZ, portador(a) da CnH nº 03804650189, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
53558/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; loUrEnCo 
viEira baTisTa, portador(a) da CnH nº 02931180640, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 54164/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Fabiano GilbErTo da 
silva, portador(a) da CnH nº 04409725832, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 55552/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) 
da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 55556/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
55558/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEi-
XEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 55560/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; adElio roos, portador(a) da CnH 
nº 02613932846, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 56624/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56626/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56627/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56628/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56629/2022 

por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56630/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56631/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56632/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56633/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56634/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56635/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56636/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56637/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56638/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56639/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56640/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56641/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56642/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56643/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 56644/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, por-
tador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 56645/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 56646/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
EdinEi soarEs rosa, portador(a) da CnH nº 06513755698, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
56946/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adair da 
vEiGa, portador(a) da CnH nº 01367976150, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 56952/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; adEliCE valGoi Moro, portador(a) 
da CnH nº 03708455110, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 60350/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
61162/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEi-
XEira, portador(a) da CnH nº 03464888607, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 61163/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; anTonio TEiXEira, portador(a) 
da CnH nº 03464888607, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 61164/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; nEilor CavalET, portador(a) da CnH nº 02217938336, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
61165/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JaCKson 
Joao sGandErla GUEdEs, portador(a) da CnH nº 05420890079, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
61734/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adriEl CEsar 
sQUEna, portador(a) da CnH nº 02062974509, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 65136/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; EdEraldo HarTMann, por-
tador(a) da CnH nº 03067409301, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 65146/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; valMir JUnior pErEira, portador(a) da 
CnH nº 05648035229, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 65149/2022 por infringência ao art. 261, ii do 
CTb; raFaEl Evandro sCHMidT, portador(a) da CnH nº 
03694527260, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 65984/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
GilMar anTonio ZinHani, portador(a) da CnH nº 00829186650, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
66491/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Willian FE-
lipE da silva, portador(a) da CnH nº 06907500231, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 66494/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; JUliano HEnsEl, portador(a) 
da CnH nº 03794502409, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 66495/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; adEMar GEraldo bonElli, portador(a) da CnH nº 
02279101353, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 66496/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
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MarCElo anTonio dE MElo, portador(a) da CnH nº 06861981754, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
67527/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JonaTHan 
siMon lUiZ dE FranCa, portador(a) da CnH nº 06028351521, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
67886/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio lUiZ 
ribEiro raMilHo, portador(a) da CnH nº 04843373345, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 71613/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; CrisTianE FriGo, porta-
dor(a) da CnH nº 07025493210, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 71615/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; rUdinEi Caliari, portador(a) da CnH nº 01398788812, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
71796/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JUssiE lUis 
dE olivEira, portador(a) da CnH nº 06005959433, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 73042/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Moabio pio da silva, por-
tador(a) da CnH nº 06121653956, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 73043/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JaCson dos sanTos pErEira, portador(a) 
da CnH nº 07305456905, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 73212/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; anToninHo da rosa, portador(a) da CnH nº 
01285018487, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 73728/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
lUana Maria KlassMann, portador(a) da CnH nº 05227775947, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
74259/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; lUis FErnan-
do MonTEiro, portador(a) da CnH nº 05393913542, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 74276/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; ClEUCiMar Joao FriGo, 
portador(a) da CnH nº 01914094448, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 74280/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb. E, constando nos autos dos respectivos pro-
cessos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar incer-
to e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, 
até o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão 
de registro de habilitação, situado na rua adolfo schiavini, 121, 
salETE - ConCordia/sC - CEp: 89700319. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Concordia, 14 de novembro 
de 2022. MarCElo saMpaio noGUEira, autoridade de Trân-
sito da CirETran de ConCórdia.

Cod. Mat.: 870416

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4389/2022 Fabiano lo-
CaTElli, autoridade de Trânsito da CirETran de CaÇador, 
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: lEandro 
do nasCiMEnTo alvEs, portador(a) da CnH nº 05788525608, 
pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 81273/2022; Toni Edson 
FERREIRA, portador(a) da CNH nº 02724644753, pelo prazo de 
12 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 81284/2022; Edson MaiCon FinGEr 
CHAVES, portador(a) da CNH nº 04376532707, pelo prazo de 10 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 81306/2022. 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 pre-
sencialmente nas dependências de qualquer Circunscrição regional 
de Trânsito do Estado de santa Catarina mediante agendamento 
prévio. E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Cacador, 16 de novembro de 
2022. Fabiano loCaTElli, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaÇador

Cod. Mat.: 870459

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4413/2022 Fabiano lo-
CaTElli, autoridade de Trânsito da CirETran de CaÇador, 
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: lUCianE 
MEndonsa dE varGas, portador(a) da CnH nº 03372703323, 
pelo prazo de 4 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 81147/2022; aldair anTU-
nEs CordEiro dE liMa, portador(a) da CnH nº 04514341109, 
pelo prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 81636/2022. 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 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Cacador, 
16 de novembro de 2022. Fabiano loCaTElli, autoridade de 
Trânsito da CirETran de CaÇador

Cod. Mat.: 870460

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da Jari 4369/2022 
Fabiano loCaTElli, autoridade de Trânsito da CirETran de 
CaÇador, 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) lUCiano dE lara, portador(a) da CnH nº 05932302261, 
processo administrativo nº 8947/2020; nEsTor sErGio bona-
To, portador(a) da CnH nº 00788021350, processo administrativo 
nº 10923/2020; andrEa aparECida drissEn, portador(a) da 
CnH nº 01256961509, processo administrativo nº 10929/2020. 
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 03/01/2023 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. Cacador, 16 de novembro de 
2022. Fabiano loCaTElli, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaÇador.

Cod. Mat.: 870461

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4210/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito da CirETran de Flo-
rianópolis, no uso de suas atribuições legais, com fundamen-
to 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: MarCo aUrElio dE CaMpos GoMEs, portador(a) da 
CnH nº 02370816278, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 91574/2022 por infringência ao art. 261, ii do 
CTb; CrisTiano dE aZErEdo, portador(a) da CnH nº 03865377673, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
91576/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; viCTor CaM-
panHolli olivEira silva, portador(a) da CnH nº 04073066313, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
91581/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Fabio Mar-
CElo rUsGUs, portador(a) da CnH nº 00965016296, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 91659/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; GUilHErME GUariEnTE 
silva, portador(a) da CnH nº 05201010184, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 94725/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; ManUEla CaCHUCo paloMbo, 
portador(a) da CnH nº 04827874645, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94734/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; ClaUdio anTonio da silva, portador(a) da 
CnH nº 01774338802, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 94735/2022 por infringência ao art. 261, ii do 
CTb; CEliTa ivonE HErbEr, portador(a) da CnH nº 03842459315, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
94738/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; valdECi ra-
Mos dos sanTos, portador(a) da CnH nº 03016130512, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 94741/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; raFaEl silva pFlEGEr, 
portador(a) da CnH nº 04471385760, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94742/2022 por infringência ao 

art. 261, ii do CTb; onErEs dE JEsUs anTUnEs, portador(a) 
da CnH nº 04026289699, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 94743/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; ana CrisTina CElEsTE GoUlarT, portador(a) da 
CnH nº 05335385183, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 96251/2022 por infringência ao art. 261, ii do 
CTb; arTHUr MaGalHaEs, portador(a) da CnH nº 05929833970, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
96252/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; viToria da 
silva, portador(a) da CnH nº 02745276236, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 96253/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; naTanaEl GaspErin, portador(a) 
da CnH nº 07509008537, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 96254/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; Wilson Mario lapa, portador(a) da CnH nº 02784595582, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
96258/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; osvaldo 
adEMaZio saGaZ, portador(a) da CnH nº 03501780280, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 96267/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; FranKlin Espindola 
nETo, portador(a) da CnH nº 00107813067, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 96861/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; lUCianE nErli pirEs, portador(a) 
da CnH nº 04856655104, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 96862/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lEonardo lEon dE liMa CarvalHo, portador(a) 
da CnH nº 05738334000, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 96863/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; MaYCKon rodriGo dE MElo, portador(a) da CnH 
nº 03433315000, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 96864/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Eloi GonCalvEs GoUlarT, portador(a) da CnH nº 06483466105, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
96866/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; MUrilo silva, 
portador(a) da CnH nº 03752730402, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 96873/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; GabriEl KrETZEr, portador(a) da CnH nº 
05076491580, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 96875/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ClEbEr KliTZKE FranCo, portador(a) da CnH nº 02858234354, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
96879/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Flavio aU-
GUsTo borraiZ GarCia, portador(a) da CnH nº 00812383928, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
96881/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; brUno bo-
TElHo dE aZEvEdo, portador(a) da CnH nº 01629971900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 96887/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; EdUardo nEUMann 
pErEira, portador(a) da CnH nº 07280892829, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 96889/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; abElardo anTonio GoMEs 
nETo, portador(a) da CnH nº 04684103756, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 96891/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; andrE lUiZ da silva, portador(a) 
da CnH nº 06719796172, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 96892/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; THiaGo anTUnEs, portador(a) da CnH nº 03461956795, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
96896/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; ClaiTon ro-
bErTo da silva JUnior, portador(a) da CnH nº 06757160968, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
97332/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; brUno Cas-
sio pErEira CUTriM, portador(a) da CnH nº 06286956715, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 97336/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Clarissa rodriGUEs 
dE soUZa, portador(a) da CnH nº 01037186241, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 97340/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; HEnriQUE sCHaab dE araU-
Jo, portador(a) da CnH nº 05561371196, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 99495/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; pio CapanEMa GUErra, portador(a) da 
CnH nº 01003029250, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 99497/2022 por infringência ao art. 261, ii do 
CTb; JUliana rEHdEr doria, portador(a) da CnH nº 01320680670, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
99508/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; KlEbEr ro-
sario briTo, portador(a) da CnH nº 01805198599, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 99518/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; KlEbEr rosario briTo, 
portador(a) da CnH nº 01805198599, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 99519/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; FranK robErT dias olivEira, portador(a) 
da CnH nº 05438016863, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 99520/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; viTor boTElHo soUZa, portador(a) da CnH nº 
06289643656, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 99521/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
lUCas iTaMir dE sa, portador(a) da CnH nº 06220415157, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 99527/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; THYandra baldEZ prE-
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dEbon, portador(a) da CnH nº 05414800499, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 99532/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; lEonardo MaCHado MarTins, 
portador(a) da CnH nº 01068703199, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 100984/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lEonardo MaTos sanToliM ZanETTini, 
portador(a) da CnH nº 04652991360, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110562/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JosE EdUardo pinHEiro dE olivEira, 
portador(a) da CnH nº 01789335388, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110563/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; MarCio lUiZ daniEl FErnandEs JUnior, 
portador(a) da CnH nº 06802950889, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110570/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb. E, constando nos autos dos respectivos pro-
cessos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar incer-
to e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, 
até o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão 
de registro de habilitação, situado na avenida almirante Tamanda-
ré, 480, Coqueiros - Florianopolis/sC - CEp: 88080160. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Florianopolis, 14 de 
novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de 
Trânsito da CirETran de Florianópolis.

Cod. Mat.: 870477

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4294/2022 sandra Mara 
pErEira, autoridade de Trânsito da CirETran de Florianópo-
lis, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 
256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasileiro) c/c 
art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN, faz saber que, após 
esgotados os meios previstos para notificar o condutor penalizado, 
resolve i – sUspEndEr o dirEiTo dE diriGir de: FranCEs-
CO VIGNARDI, portador(a) da CNH nº 02800442715, pelo prazo 
de 1 MEs, por infringência ao art. 261 do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 8577/2017; ElisianE CaMarGo dE 
LIMA, portador(a) da CNH nº 03921952823, pelo prazo de 6 ME-
sEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 48186/2022; raQUEl CrisTina GraCH, 
portador(a) da CNH nº 03065870500, pelo prazo de 10 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 48266/2022; Joao albErTo dEMario, portador(a) 
da CNH nº 03273208314, pelo prazo de 10 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
48270/2022; JUlio CEsar albino pinTo bUsTos, portador(a) 
da CNH nº 02968347500, pelo prazo de 8 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
49849/2022; ivonETE isaUra raMos, portador(a) da CnH nº 
03155879141, pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, 
i do CTb, em decorrência do processo administrativo 49853/2022; 
Flavia Janina arnold, portador(a) da CnH nº 00967879956, 
pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 49854/2022; ManoEl 
naZarEno CosTa, portador(a) da CnH nº 01748334842, pelo 
prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em de-
corrência do processo administrativo 49856/2022; GilMa alvEs 
DA CRUZ, portador(a) da CNH nº 01503623067, pelo prazo de 6 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 49858/2022; vilMar dos anJos, 
portador(a) da CNH nº 00230594325, pelo prazo de 6 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 49901/2022; boanErGEs rodriGUEs dE olivEira, 
portador(a) da CNH nº 00495032768, pelo prazo de 12 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 49902/2022; Joao baTisTa silva, portador(a) da 
CNH nº 00939973130, pelo prazo de 10 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
49908/2022; valdECir anTonio dE MoUra, portador(a) da 
CNH nº 01109159648, pelo prazo de 11 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
49913/2022; Hilario raUTa, portador(a) da CnH nº 01415016825, 
pelo prazo de 10 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 49918/2022; nivaldo 
FranCa dos sanTos, portador(a) da CnH nº 01625249924, 
pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 49923/2022; MarCo 
anTonio aMaral braGa, portador(a) da CnH nº 01043779265, 
pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 49924/2022; aldo roCHa 
dE MoUra FErro, portador(a) da CnH nº 02794470227, pelo 
prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 49929/2022; laUdElino 
dE basTos E silva, portador(a) da CnH nº 01987608628, pelo 
prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 49932/2022; Mariana 
CASSETTARI, portador(a) da CNH nº 02584111515, pelo prazo de 
6 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 49939/2022; JEFErson  alvEs  MaCEdo, 

portador(a) da CNH nº 05139618434, pelo prazo de 11 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 49960/2022; MaXiMiliano vErZola, portador(a) 
da CNH nº 05903221353, pelo prazo de 8 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
49970/2022; adriano FrEiTas vEnanCio, portador(a) da CnH 
nº 05747346080, pelo prazo de 10 MESES, por infringência ao 
art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
49984/2022; EdUardo lopEs dos sanTos alEXandrE, 
portador(a) da CNH nº 04687498730, pelo prazo de 11 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 49986/2022; Joao CorrEia GoMEs JUnior, 
portador(a) da CNH nº 02084895874, pelo prazo de 10 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 61010/2022; Joao CorrEia GoMEs JUnior, 
portador(a) da CNH nº 02084895874, pelo prazo de 6 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 61014/2022; ana ClaUdia da silva, portador(a) da 
CNH nº 06472731356, pelo prazo de 11 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
61037/2022; MaGallY dos sanTos dE QUadros, portador(a) 
da CNH nº 01226473630, pelo prazo de 6 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
61038/2022; GUsTavo ronaldo da CosTa, portador(a) da 
CNH nº 06544082564, pelo prazo de 8 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrativo 
65758/2022; bEaTriZ andrE CossErMElli, portador(a) da 
CNH nº 04593885814, pelo prazo de 6 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrati-
vo 67633/2022. 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 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Florianopolis, 14 de novembro 
de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito da 
CirETran de Florianópolis

Cod. Mat.: 870478

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4295/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: ADEGUIMAR SUE-
li KUss dos sanTos, portador(a) da CnH nº 02083468418, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106056/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ Carlos 
salFEr, portador(a) da CnH nº 03624115380, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 106094/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; MaTias MonTEiro do nasCi-
MEnTo, portador(a) da CnH nº 03316650540, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 106219/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; laErTE dE andradE, portador(a) 
da CnH nº 04122511312, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 106256/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; doUGlas albErTo Farias FilHo, portador(a) da 
CnH nº 06206980319, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 108272/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; KlEidE CrisTianE poErnEr FEliCiano, portador(a) 
da CnH nº 05034925420, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 108284/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; FilipE Willian alvEs MarTins, portador(a) da CnH 
nº 04969029790, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 117368/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sidnEi CorrEa WiEMEs, portador(a) da CnH nº 03056771807, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117369/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCElo 
pirEs da silva, portador(a) da CnH nº 01060743354, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117370/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; valMor viEira, portador(a) 
da CnH nº 02773209167, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117382/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JorGE rEnaTo rodriGUEs da silva, portador(a) 
da CnH nº 05449790494, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117403/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lEoCi da silva, portador(a) da CnH nº 02611550715, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

117406/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Jaison HECK, 
portador(a) da CnH nº 01827525266, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117419/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; vilMar dE olivEira, portador(a) da CnH nº 
00987422732, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117424/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GilbErTo soCHa, portador(a) da CnH nº 02612430112, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117425/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ivaM CEsar lopEs, por-
tador(a) da CnH nº 02818890784, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117428/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Mario lUiZ GonCalvEs, portador(a) da CnH 
nº 03470864977, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 117442/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
UiliaM FErnandEs pinHEiro, portador(a) da CnH nº 03329427833, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117463/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCElino 
CardoZo, portador(a) da CnH nº 02249092538, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 117477/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Marlon Wilson rEssEl, 
portador(a) da CnH nº 04485563893, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117479/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; daYanE CrisTinE EsTori dE sa, portador(a) 
da CnH nº 04747540409, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117487/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; dionisio dE MarCH, portador(a) da CnH nº 00727318727, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117490/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rosEli Fa-
TiMa aUGUsTo ClEMEnTi, portador(a) da CnH nº 03288385403, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117491/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CrislEinE 
balod dos sanTos, portador(a) da CnH nº 04188436768, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117504/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Giovani MarCos dE 
olivEira, portador(a) da CnH nº 06845353768, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 117533/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; adson paTriCio da silva, 
portador(a) da CnH nº 04516991801, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117555/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; HEnriQUE anTonio EGEr, portador(a) da 
CnH nº 02048615620, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 117569/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; CElio nardEs, portador(a) da CnH nº 00426761204, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117596/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ilsE laFFin, 
portador(a) da CnH nº 02669750404, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117618/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; nadY rodriGUEs da CrUZ, portador(a) da 
CnH nº 02386360790, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 117621/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; GisElE ToMasi rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 
03092095484, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117630/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Josair alvEs, portador(a) da CnH nº 02168513303, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 117640/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; EManUEllE aGda Cris-
Tina pEdroso bini, portador(a) da CnH nº 05418420370, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117667/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; alCino sanTos dos 
rEis, portador(a) da CnH nº 03133440708, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 117670/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Eliana pErEira aMoriM, por-
tador(a) da CnH nº 04655701600, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117677/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; anTonio pErEira dE MaCEdo, portador(a) 
da CnH nº 02900277231, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117682/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; EvErson viEira, portador(a) da CnH nº 01507528004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117684/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; sErGio lin-
dolFo MaraFon, portador(a) da CnH nº 02224347900, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117685/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; nilso sTUMM, portador(a) 
da CnH nº 02729524571, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117705/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; bianCa olivEira Cidral, portador(a) da CnH nº 
06820101672, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117706/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ClEUsa JaHn, portador(a) da CnH nº 05556962395, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 117708/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; valdir darCi dE olivEira, 
portador(a) da CnH nº 01727775530, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117714/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ana paUla Horn, portador(a) da CnH nº 
05388369001, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117719/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCElo viEira, portador(a) da CnH nº 03080240709, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117723/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Mario dE CarvalHo 
roCHa, portador(a) da CnH nº 05839980101, que tramita neste 
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órgão de trânsito o processo administrativo 117732/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Joao sEvEro dE liMa JUnior, 
portador(a) da CnH nº 01403884169, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117739/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Carlos albErTo KaraM, portador(a) da 
CnH nº 03213784970, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 117743/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; dioGEnEs lUiZ sErpa, portador(a) da CnH nº 06796581292, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117749/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dioGo ras-
sWEilEr, portador(a) da CnH nº 05612887477, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 117756/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos aparECido dE 
CarvalHo, portador(a) da CnH nº 04399476256, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 117757/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JEFFErson TiaGo siMas, 
portador(a) da CnH nº 03000114940, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117758/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; daianE dE novaEs, portador(a) da CnH nº 
04244446538, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117766/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
adao valdEnir MadrUGa da rosa, portador(a) da CnH nº 
03438725001, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117785/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
darCi MiGUEl rodriGUEs da silva, portador(a) da CnH nº 
01061347434, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117802/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sErGio JosE siMas, portador(a) da CnH nº 01602596645, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117814/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; EliZabETE dE soUZa, 
portador(a) da CnH nº 01674464995, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117820/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ElisabETE lUCHETTa, portador(a) da CnH 
nº 03739615307, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 117829/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ClarisToni nUnEs, portador(a) da CnH nº 03782245409, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117831/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; GEniana CarolinE biZ-
Zani, portador(a) da CnH nº 03980644037, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 117840/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; sirlEnE sandra MoraEs, 
portador(a) da CnH nº 04399456960, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117846/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JosE JoaQUiM pErEira JUnior, portador(a) 
da CnH nº 05994662365, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117850/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Joao GabriEl rosa, portador(a) da CnH nº 04941453842, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117852/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo ro-
driGo silva, portador(a) da CnH nº 04442617691, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 117856/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; ana paUla da silva, portador(a) 
da CnH nº 03117905080, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117860/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; dioGo dEonaTo FaGUndEs, portador(a) da CnH nº 
02988186100, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117863/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rai FErrEira roCHa, portador(a) da CnH nº 05425138790, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117864/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JorGE val-
dEMiro da silva, portador(a) da CnH nº 01610109672, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117867/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; saMUEl FabriCio lopEs, 
portador(a) da CnH nº 02430719908, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117869/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; arnaldo loUrisWaldo CosTa, portador(a) 
da CnH nº 00919929538, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117875/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; ClEbErson Troni, portador(a) da CnH nº 03595681124, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117878/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; adEMir al-
vino JaCinTo, portador(a) da CnH nº 02450504913, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 117880/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; isabEla HoFFMann HolTZ, 
portador(a) da CnH nº 02373661060, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117882/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EdUardo iJanQUEs dE soUZa, portador(a) 
da CnH nº 00824947730, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117897/2022por infringência ao art. 261, 
i do CTb; alvaro da silva porTo JUnior, portador(a) da CnH 
nº 01435456230, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 117898/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
EUniCE Maria da silva, portador(a) da CnH nº 05930035205, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117902/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; FranCisCo 
EUGEnio dE TolEdo arTiGas, portador(a) da CnH nº 01804850006, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117908/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo GUal-
bErTo ZErMiani, portador(a) da CnH nº 03853781360, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117921/2022 

por infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo sErGio sTEin, 
portador(a) da CnH nº 02761741277, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117932/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; valdECi baTisTa GUiMaraEs, portador(a) 
da CnH nº 02950066187, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 117947/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lUiZ FErnando bEnTo, portador(a) da CnH nº 
05153213652, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 117950/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MoaCir soUZa, portador(a) da CnH nº 01885910779, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 117953/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; GUilHErME da lUZ viEi-
ra, portador(a) da CnH nº 05380108205, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 117963/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; lUis vandErlEi JUrasK, portador(a) da 
CnH nº 03042136941, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 117968/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Fabiano dos sanTos MarTins, portador(a) da CnH 
nº 02254630589, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 117972/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE Carlos KUrCHaKi, portador(a) da CnH nº 03749377790, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
117983/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rodriGo 
Maia, portador(a) da CnH nº 03917718658, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 117990/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; lUCiana MEndEs da rosa, 
portador(a) da CnH nº 02540518044, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117991/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; brUnna Maria andradE dE soUZa, por-
tador(a) da CnH nº 04592150403, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 117993/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ailson bElEGanTE, portador(a) da CnH nº 
01198265903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118008/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GrEGorio sTECHECHEn nETo, portador(a) da CnH nº 
03763602755, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118014/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUiZ pEnKal dos sanTos, portador(a) da CnH nº 00607136037, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118025/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; silvana Cor-
rEa bEnTo, portador(a) da CnH nº 01540063690, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118035/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JEFErson do prado pUs-
si, portador(a) da CnH nº 00353391190, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 118036/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; JosE roGErio GoMEs, portador(a) da 
CnH nº 01921791248, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118060/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; arETHUZa HEZEl pETrosKi, portador(a) da CnH nº 
00065484005, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118062/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GisEli GoUlarT FranCisCo, portador(a) da CnH nº 03651328140, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118068/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Edson Fabio 
pirEs, portador(a) da CnH nº 00390504048, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118070/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; vonEY bilK, portador(a) da CnH 
nº 04013842461, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118080/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
valMor vallE, portador(a) da CnH nº 02817720600, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118087/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria daniEla dos san-
Tos, portador(a) da CnH nº 03893872410, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 118089/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; lilianE FrEiTas lovaTo, portador(a) da 
CnH nº 02420593007, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118091/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sonia dE aZaMbUJa Cabral, portador(a) da CnH nº 
03509386208, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118092/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
arTHUr HEnriQUE GUiMbala, portador(a) da CnH nº 06815363066, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118097/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; aUrEa raQUEl 
pirMann, portador(a) da CnH nº 01754439840, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 118102/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JEan Carlos dE soUZa, 
portador(a) da CnH nº 02394959815, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118121/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JorGE rEnaTo rodriGUEs da silva, 
portador(a) da CnH nº 05449790494, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118134/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ana Carolina pianEZEr paUlo, portador(a) 
da CnH nº 05749770538, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118137/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JoanEliTa barbosa, portador(a) da CnH nº 02579237929, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118139/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ralpH an-
ToinE CHaCCoUr naKad, portador(a) da CnH nº 03686516910, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118149/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Edson lUis 

dE soUZa, portador(a) da CnH nº 01454122012, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118160/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; anTonio rEYnan FErrEira 
MoTa, portador(a) da CnH nº 02916699634, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118173/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; vilMar MEllo, portador(a) da 
CnH nº 05055936976, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118180/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; ana CrisTina MonsorEs dE abrEU, portador(a) da 
CnH nº 03039376229, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118186/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; aloiZio TEodoro olivEira, portador(a) da CnH nº 
05953960819, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118195/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lETiCia Maria anGElo FErrEira, portador(a) da CnH nº 
01661185853, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118196/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GisElE CarolinE FErrEira da silva, portador(a) da CnH nº 
04834561120, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118198/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alEX sandro MarTins, portador(a) da CnH nº 05956944987, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118208/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; alUisio Har-
GEr, portador(a) da CnH nº 01895132618, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118215/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; valdir dUTsol, portador(a) da 
CnH nº 01996497802, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118222/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; GErson MonTEiro dE paUla, portador(a) da CnH 
nº 01678326632, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118227/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rUdinEi rEFFaTTi, portador(a) da CnH nº 01556723663, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118229/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE lEonardo baTis-
Ta, portador(a) da CnH nº 03739617341, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 118230/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EvEraldo HEinZEn, portador(a) da CnH 
nº 01759024691, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118236/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sidnEi sEbasTiao nUnEs, portador(a) da CnH nº 01868400132, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118246/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; robson da 
silva dE liMa, portador(a) da CnH nº 04834677538, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 118247/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; laUrindo anTUnEs dE 
soUZa FilHo, portador(a) da CnH nº 02411946278, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118250/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; CErEs lEni diZ aCosTa, 
portador(a) da CnH nº 05294585179, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118253/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; paTriCia sa CElso do prado, portador(a) 
da CnH nº 03509489411, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118257/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JEssiCa JonCK alvEs, portador(a) da CnH nº 
04227424469, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118261/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Jair EMiliano QUEiroZ, portador(a) da CnH nº 05181892867, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118266/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; silvia andrEa 
siQUEira soUZa, portador(a) da CnH nº 01524279347, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118270/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MaiCon KrTisCKa, por-
tador(a) da CnH nº 05863136408, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118289/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; rodinEi anTonio alboniCo, portador(a) 
da CnH nº 01813149971, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118290/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; nEri soarEs, portador(a) da CnH nº 01201598468, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118305/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE Joao 
lopEs, portador(a) da CnH nº 00975586870, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118307/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; ana lUiZa GiosTri dE andra-
dE, portador(a) da CnH nº 04312670703, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 118310/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; lUCas barbosa Gallas, portador(a) da 
CnH nº 06795021200, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118327/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; HorTEnCia FErrEira dE olivEira, portador(a) da 
CnH nº 01357490717, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118338/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; FErnanda silva MaTos FErrEira, portador(a) da 
CnH nº 02951404289, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118355/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Jairo basilio EspindUla, portador(a) da CnH nº 
01425545501, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118360/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Maria MarTa saCavEM, portador(a) da CnH nº 02948876650, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118361/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; andrE piEro 
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dE assis, portador(a) da CnH nº 02794009913, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 118366/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; aUrElio GUiMaraEs dE 
soUZa, portador(a) da CnH nº 01921811154, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118369/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; valdEMar Carlos dE oli-
vEira, portador(a) da CnH nº 06237754451, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118400/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; alEXandrE do valE pErEira 
dE olivEira, portador(a) da CnH nº 03032822283, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118422/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; EdGar roGErs MaTos da 
CUnHa, portador(a) da CnH nº 00770228882, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118430/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; XanE lUiZa MaHosKi GadElHa, 
portador(a) da CnH nº 04701736140, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118431/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; THais drEsCH nasCiMEnTo ManTEUFEl, 
portador(a) da CnH nº 02165937778, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118432/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; rEGina CarolinE lindEMann salvador, 
portador(a) da CnH nº 06061489703, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118438/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; paUlo CEZar MaCHado, portador(a) da 
CnH nº 02914968320, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118447/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; nilsETE CaMpos branCo, portador(a) da CnH nº 
02016658088, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118470/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
larri HEnriQUE HarTMann, portador(a) da CnH nº 00419817842, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118478/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; alinE rEGi-
na sCorsaTo vonsosKi, portador(a) da CnH nº 06561735065, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118488/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ EZEQUiEl 
MorEira, portador(a) da CnH nº 05856597190, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 118492/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JUraCi dE avila baTisTa, 
portador(a) da CnH nº 00913091145, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118494/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; daniEl GEovani ToMKio, portador(a) da 
CnH nº 05939354250, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120188/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sErGio lUis FranCo MEndonCa, portador(a) da 
CnH nº 01333358170, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120199/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; lUCianE sUTTEr, portador(a) da CnH nº 01764652798, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120213/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Jailson dE 
soUZa, portador(a) da CnH nº 02478429909, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 120217/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; EMilY raissa GonCalvEs, 
portador(a) da CnH nº 06081840024, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120226/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Jan roGUEr soUZa, portador(a) da CnH nº 
03524601183, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120240/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rainoldo sEEMann, portador(a) da CnH nº 03263894686, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120312/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo sErGio da silva, 
portador(a) da CnH nº 04282239518, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121000/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JoCElEi sarTori pasinaTo, portador(a) da 
CnH nº 03862015180, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 121006/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; osMair Mario MEnEl, portador(a) da CnH nº 00987760936, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121010/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; sUsana dE 
olivEira, portador(a) da CnH nº 05486616422, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 121018/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; raFaEl linZMEYEr, portador(a) 
da CnH nº 06075051884, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 121029/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; ElZira prEsTEs, portador(a) da CnH nº 03524135154, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121032/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; andrE CaM-
pos valadao, portador(a) da CnH nº 03047162984, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 121033/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; FranCisCo MarTins, 
portador(a) da CnH nº 02604886702, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121155/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; pETErson paCHECo, portador(a) da CnH 
nº 00961893260, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121168/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE adEMilson olivEira, portador(a) da CnH nº 00721579706, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121189/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio da 
silva, portador(a) da CnH nº 06024645827, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121200/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; rosEnildo alvEs dos san-

Tos, portador(a) da CnH nº 06292648909, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 121213/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; aMaUri ribEiro dE liZ, portador(a) da 
CnH nº 03365839440, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 121257/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JUlio CEsar varElla MaCiEl, portador(a) da CnH 
nº 02555240163, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121259/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
EdUardo bUrG, portador(a) da CnH nº 04237586126, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121272/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCElo dE liMa san-
Tos, portador(a) da CnH nº 04505515601, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 122008/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; ElisanGEla prisCila dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 05334026290, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122015/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; WEldEr dias dE paUla, portador(a) da CnH 
nº 01408838788, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122018/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Jonas pHilippE, portador(a) da CnH nº 02881056860, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122020/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rosEMari Galassi da 
CUnHa, portador(a) da CnH nº 04686524659, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122027/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; sandro diano CaTaFEsTa, 
portador(a) da CnH nº 03788308350, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122030/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lorEna arrUda andradE alvEs, porta-
dor(a) da CnH nº 02871403314, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 122033/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; daniEl KliETZKE, portador(a) da CnH nº 02825106596, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122035/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GlEbErson 
da silva, portador(a) da CnH nº 03893870818, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 122043/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; EdinEi sEbasTiao dE al-
MEida, portador(a) da CnH nº 01349193365, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122046/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; diMas oliMpio da silva nETo, 
portador(a) da CnH nº 05230915332, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122047/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; alEX GonCalvEs do rosario, portador(a) 
da CnH nº 03713826671, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 122048/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; silvano rodriGo soUZa dE olivEira, portador(a) 
da CnH nº 02222331756, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 122052/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andrE FElipE da silva, portador(a) da CnH nº 
04916269430, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122064/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alEXandrE lEiTE sErEJo, portador(a) da CnH nº 04385006502, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122065/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarTiM 
banKHardT, portador(a) da CnH nº 04255901738, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122066/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JaiME JosE CardoZo, por-
tador(a) da CnH nº 00769163813, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122067/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; THYElson FranCa alEnCar silva, por-
tador(a) da CnH nº 05875389858, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122971/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JaMEs rEiCHEr, portador(a) da CnH nº 
02695032402, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122972/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
HEnriQUE roCHa baGGEnsToss, portador(a) da CnH nº 
02327536592, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122979/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ronaldo alvEs dE dEUs, portador(a) da CnH nº 05000809137, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122986/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; siMonE bUE-
no obEroFFEr, portador(a) da CnH nº 02096923166, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123001/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; HElCio d aQUino, porta-
dor(a) da CnH nº 01271259330, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 123005/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; Garibaldo ribas dos sanTos, portador(a) 
da CnH nº 03009412266, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123012/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; GisEli CrisTina dE CarvalHo, portador(a) da CnH 
nº 04211151567, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123014/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
olMiro XaviEr, portador(a) da CnH nº 01027163940, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123015/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; adEMir dos sanTos 
rosa MoraEs, portador(a) da CnH nº 01274111277, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 123020/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarisTEla roCHa apon-
TE, portador(a) da CnH nº 04163455320, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 123027/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; robErTo CEsar da silva, portador(a) 

da CnH nº 02821440408, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123033/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; riCardo alEXandrE alvEs, portador(a) da CnH nº 
03015522852, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123036/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
paUlo robErTo MElo lEal, portador(a) da CnH nº 03173314560, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123044/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; HEli noGUEi-
ra sobrinHo JUnior, portador(a) da CnH nº 04777112924, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123045/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ElivElTon 
lUiZ bonaTo, portador(a) da CnH nº 01132192455, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123046/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Maria dE loUrdEs anaClE-
To, portador(a) da CnH nº 03156091431, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 123233/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EdElsio lopEs, portador(a) da CnH nº 
01289764486, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123254/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
baraQUE dE olivEira, portador(a) da CnH nº 02191934707, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123291/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria HE-
lEna lEal, portador(a) da CnH nº 01125013404, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123299/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; anna paUla WillE, portador(a) 
da CnH nº 00743356286, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123311/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; sCHEila FrEibErGEr dE avila, portador(a) da CnH 
nº 04157788627, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123312/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sHEila rossKaMp, portador(a) da CnH nº 01085555825, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123318/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; TiaGo MoTTa, portador(a) 
da CnH nº 04614458048, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123321/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; anTonio aUGUsTo FErrEira, portador(a) da CnH 
nº 04231107546, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123333/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
riCardo FaCHin olivo, portador(a) da CnH nº 04306946228, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123334/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; naiara dE-
laMar aGosTinHo, portador(a) da CnH nº 04101091070, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123337/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao FElipE MalisEsKi, 
portador(a) da CnH nº 05333975305, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123543/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ClaUdia rEGina dE olivEira, portador(a) 
da CnH nº 02266031418, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123548/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; raQUEl FErnandEs GUTHs, portador(a) da CnH nº 
01674111110, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123563/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Carlos EdUardo FErnandEs da silva, portador(a) da CnH 
nº 00967099690, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123578/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JoCEanE CrUZ, portador(a) da CnH nº 02555015316, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123595/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Mari CrisTina GraCioT-
To GonZalEZ, portador(a) da CnH nº 03477499363, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 123607/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; andrEa Maria GarCia 
arndT, portador(a) da CnH nº 01039163334, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123612/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Mariana raGnini, portador(a) 
da CnH nº 04679395453, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123621/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; THUanE CarolinE FErrEira, portador(a) da CnH 
nº 05595586670, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123626/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MilEna CrisTina ZanElla, portador(a) da CnH nº 01516189157, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123627/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; FElipE dos 
sanTos braZ, portador(a) da CnH nº 06102690947, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 123632/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; daniEl sCHolZE, porta-
dor(a) da CnH nº 02298027671, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 123634/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; raFaElla CHiodini loTZ, portador(a) da CnH 
nº 05768042606, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123650/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FErnanda TonioTE pinHEiro, portador(a) da CnH nº 03919788082, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123651/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; laUra Maria 
CaMillo da silvEira, portador(a) da CnH nº 02645382374, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123653/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CaMYla CEC-
CHin, portador(a) da CnH nº 06870717152, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123658/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; MarCElo HUGo rEsEndE 
CavalCanTi, portador(a) da CnH nº 00405570831, que tramita 
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neste órgão de trânsito o processo administrativo 123662/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MaUriCio WoEHl JUnior, 
portador(a) da CnH nº 02557089152, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123671/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EliEZEr da silva, portador(a) da CnH nº 
02319104789, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123699/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
CaTia CilEnE sanTos liMa, portador(a) da CnH nº 04001629859, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123711/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Enio TadEU 
da silva, portador(a) da CnH nº 03034378230, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 123712/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; CarolinE Midori naKaTani 
MUnHoZ, portador(a) da CnH nº 05618771144, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 123723/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; alEXsandra dos sanTos 
Urban, portador(a) da CnH nº 02627376074, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123732/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; paUlino dUarTE, portador(a) 
da CnH nº 00726931178, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123744/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rosanE vEiGa dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
03573537380, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123749/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
nElso da silva, portador(a) da CnH nº 00792124874, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123750/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lEivas lUiZ alvEs, por-
tador(a) da CnH nº 01875641372, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123752/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; GUsTavo andrE aManCio dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 00788356774, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123760/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; adao adEMir alMEida, portador(a) da 
CnH nº 01064435334, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 123767/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; aCCaCio valTEr GoMEs, portador(a) da CnH nº 
02193160263, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123771/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE lUdovino JUnior, portador(a) da CnH nº 04939812766, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123772/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos ri-
Cardo pEnaYo dE MElo, portador(a) da CnH nº 00346839802, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123780/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos Ho-
landa dE liMa FErrEira, portador(a) da CnH nº 05287614307, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123808/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; aGEnor 
rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 02807212236, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123815/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; daniEl sEraGioTTo 
rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 01480189860, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123826/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; alEX aUGUsTo FErnan-
dEs Canova, portador(a) da CnH nº 05956862419, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123828/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Edson EdUardo pabis, 
portador(a) da CnH nº 04058036576, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123840/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; MarCElo roCHa da rosa, portador(a) 
da CnH nº 05713610163, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123849/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; paTriCK Ernani raMos, portador(a) da CnH nº 
05921627327, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123867/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
WalMor EdUardo brEHnn, portador(a) da CnH nº 03280562738, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123872/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rEnaTo Hil-
do da ConCEiCao, portador(a) da CnH nº 00831554232, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123876/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; raFaEl sCHaTZMann, 
portador(a) da CnH nº 03129462500, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123878/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; ClEnir JoriaTTi, portador(a) da CnH nº 
03548907413, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123893/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Flavia TErEZinHa dos sanTos Cardoso, portador(a) da 
CnH nº 02249083202, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 123899/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JUvEnal soUsa sanTos, portador(a) da CnH nº 
01927009150, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123918/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
albErTo JosE dE MaTos nETo, portador(a) da CnH nº 
03713972896, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123922/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
silvana HEnriQUE MEdEiros, portador(a) da CnH nº 04081287988, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123923/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; brUna Ja-
QUElinE ForTUnaTo, portador(a) da CnH nº 05664362183, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123928/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; doUGlas 

olivEira ribEiro, portador(a) da CnH nº 05182391474, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123931/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE ManoEl WEiGErT 
ClETo, portador(a) da CnH nº 03597245135, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123932/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; WEllYGTon lUiZ GoMEs das 
nEvEs, portador(a) da CnH nº 05765829742, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123938/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; nilTon CEsar ribEiro, por-
tador(a) da CnH nº 00660214644, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123942/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; raFaEl Joao doMinGos, portador(a) da 
CnH nº 04753886185, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 123944/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; daniEli Maidana sCHliCKMann silvEira, portador(a) 
da CnH nº 03427601920, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123979/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JEFErson ribEiro dos sanTos, portador(a) da 
CnH nº 06487975171, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 123984/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JosE Edivaldo dE sanTana, portador(a) da CnH nº 
01552541406, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123986/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GabriEl pErEira TEssEr orTiZ, portador(a) da CnH nº 
06141252453, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123993/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
daniEl sCHolZE, portador(a) da CnH nº 02298027671, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123997/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; adriano dionE rodE, 
portador(a) da CnH nº 04340818401, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124002/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; GraZYEllE alvEs dos sanTos, porta-
dor(a) da CnH nº 05566561712, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124003/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; prisCila dE CarvalHo MarTins, portador(a) 
da CnH nº 05378005439, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124004/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rEnaTo raFaEl TavarEs EnGEl, portador(a) da 
CnH nº 04925850703, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124005/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; MarCio CECilio Maia, portador(a) da CnH nº 01949166973, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124211/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; prisCila 
Fabiola baTTisTi, portador(a) da CnH nº 03845781512, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124217/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; pEdro JUlio dElFina, 
portador(a) da CnH nº 03245039700, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124221/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; MarCElo lUis WEndorFF, portador(a) 
da CnH nº 01446019909, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124223/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; david GoUlarT, portador(a) da CnH nº 04329078155, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124224/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; albErTo 
MaY FilHo, portador(a) da CnH nº 01846994905, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 124233/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE MaCHado da rosa, 
portador(a) da CnH nº 02596436305, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124234/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; HEnriQUE GUsTavo niEHUEs, portador(a) 
da CnH nº 05135044119, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124240/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; alan aGapiTo, portador(a) da CnH nº 01272583140, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124247/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; FranCisCo 
ZErMiani, portador(a) da CnH nº 01593255905, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 124250/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; siMonE ansolin, portador(a) 
da CnH nº 04517023650, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124256/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; riCardo doMinoni alMEida FilHo, portador(a) da 
CnH nº 04482507101, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124261/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; adElino volZ, portador(a) da CnH nº 01140925703, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124267/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos alE-
XandrE GonCalvEs TEiXEira, portador(a) da CnH nº 
06954968775, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124285/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
andrE Wilson TonioTTi, portador(a) da CnH nº 04609820366, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124295/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; saMir roZ-
Za, portador(a) da CnH nº 00953647262, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 128733/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; salvio soMbrio, portador(a) da CnH nº 
02652452459, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128736/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
paUlo robErTo pElElla MElEGa, portador(a) da CnH nº 
03041063664, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128743/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 

adEMir andrE, portador(a) da CnH nº 02135389879, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128747/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; GisEli pErini noGUEira, 
portador(a) da CnH nº 04565043368, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128757/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; nEiva aparECida vEsCovi, portador(a) 
da CnH nº 03963112289, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128759/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; ana lUZia dE olivEira albino, portador(a) da CnH 
nº 00848798371, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 128762/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Carlos FErnando MarTinHon dadalTo, portador(a) da 
CnH nº 01838287477, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128771/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Joao HEnriQUE FErrEira CassUs, portador(a) da 
CnH nº 02421953412, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128784/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; pEdro rEnaTo Miranda, portador(a) da CnH nº 
03743508059, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128789/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Jair rosa, portador(a) da CnH nº 01628451033, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 128801/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; EMiliano dE olivEira 
FilHo, portador(a) da CnH nº 01605471153, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128805/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Flavio sEll, portador(a) da 
CnH nº 02479847799, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128812/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; orlando arTUr CEsTrEM, portador(a) da CnH nº 
01736408168, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128815/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FransCinE MEnEGHElli, portador(a) da CnH nº 04356447128, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128817/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria isabEl 
brEdariol GosUEn, portador(a) da CnH nº 04482598609, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128818/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lUCinEi ZiMMErMann, 
portador(a) da CnH nº 01446533260, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128840/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; JUlio CEsar dos sanTos, portador(a) 
da CnH nº 00840615513, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128842/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lalEsCa MarQUioli WiEsT FErnandEs, portador(a) 
da CnH nº 05943012404, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128850/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JadEr rEnaTo Cidral, portador(a) da CnH nº 
00907467703, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128853/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
robErTo TEodoro bECK, portador(a) da CnH nº 02873546306, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128864/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCEl EdU-
ardo blUMEr, portador(a) da CnH nº 00912496355, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 128872/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; vandErson ailTon dias 
barbosa, portador(a) da CnH nº 05624453410, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 128875/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; CrisToFEr sanTin CosTa, 
portador(a) da CnH nº 02955707117, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128878/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; lUCiano soarEs, portador(a) da CnH nº 
02401154980, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128880/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Yara HEvEllYn FroEs dos anJos, portador(a) da CnH nº 
05088428234, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128884/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
nivan CorrEia do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 
00460438720, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128889/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
diEGo JarsCHEl GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 03792989289, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128892/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; nildo lUiZ 
pavEsi, portador(a) da CnH nº 00705208985, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128896/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; robErval pEdra, portador(a) 
da CnH nº 00882876583, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128899/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; GabriEl da silvEira MaCHado, portador(a) da CnH 
nº 06625699750, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 128903/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JUarEZ da rosa FErrEira JUnior, portador(a) da CnH nº 
04927418450, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128910/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ariosvaldo pErEira, portador(a) da CnH nº 03038733042, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128913/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; robErTo 
JosE HarGEr FilHo, portador(a) da CnH nº 01398755557, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128923/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb. E, constando nos autos dos 
respectivos processos que os (as) condutores (as) se encontram 
em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTI-
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FiCados para, até o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa 
EsCriTa no órgão de registro de habilitação, situado na rua blu-
menau, 2103, america - JoinvillE/sC - CEp: 89204328. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Joinville, 14 de 
novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de 
Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870479

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4296/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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: ANDREIA CRIS-
Tina FanTon, portador(a) da CnH nº 01503867780, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 105350/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; nEUdir GonCalvEs 
dE aZEvEdo, portador(a) da CnH nº 01018228407, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 105404/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; adEMir pErEira, por-
tador(a) da CnH nº 02248599493, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107655/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; dinarTE anTonio piColi, portador(a) 
da CnH nº 01755836776, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 107694/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lUiZ FErnando da silva, portador(a) da CnH nº 
06366041837, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 107698/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ClEbEr HYpoliTo, portador(a) da CnH nº 04159520963, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 107703/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Clair ZUCCo pEllEGrini, 
portador(a) da CnH nº 03765032594, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107755/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ronaldo pEdroso, portador(a) da CnH 
nº 05831418770, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 107854/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GilbErTo lUdEKE, portador(a) da CnH nº 01070326257, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 107864/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; EliEnai david da silva, 
portador(a) da CnH nº 06275987056, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107886/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Joao paUlo lUbEnoW, portador(a) da CnH 
nº 06860426200, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 107913/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ivonEi anTonio da lUZ, portador(a) da CnH nº 00971800766, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
107994/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MaTHEUs 
dE olivEira Massola, portador(a) da CnH nº 06794852248, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
108013/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; FranCisCo 
dos sanTos, portador(a) da CnH nº 01829968156, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 108045/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; alan FElipE da silva, 
portador(a) da CnH nº 07166966300, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 108096/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb. E, constando nos autos dos respectivos proces-
sos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de 
registro de habilitação, situado na rua Waldemar rangrab, 569, 
CEnTro - sao MiGUEl do oEsTE/sC - CEp: 89900000. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Sao Miguel do Oeste, 
14 de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade 
de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870481

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4297/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: EGIDIO CESAR 
MaCiEl, portador(a) da CnH nº 03135816330, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 113286/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; rosEMEri MaCoppi, portador(a) 
da CnH nº 03731222706, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115431/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; paUlo EdUardo dE olivEira CosTa, portador(a) 
da CnH nº 02166372719, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115439/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rEGinaldo MiGUEl, portador(a) da CnH nº 02247787340, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115463/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio dE 
assis GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 01907525003, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115486/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JoHn Clovis pEiKEr, 
portador(a) da CnH nº 01425442390, que tramita neste órgão de 

trânsito o processo administrativo 115495/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EdiMara da silva, portador(a) da CnH nº 
03136473566, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115496/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
dalTon roGErio GoMEs, portador(a) da CnH nº 03001473393, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115524/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; alEXandrE 
EsTEvao, portador(a) da CnH nº 03082214904, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 115552/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; alEXandrE roEdEl, porta-
dor(a) da CnH nº 01466868583, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 115559/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; JUlEs riMET sCHUlZ, portador(a) da CnH nº 
01066934726, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115573/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alTair dE olivEira, portador(a) da CnH nº 01242446740, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115584/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Janaina ClaUdio pon-
Taldi, portador(a) da CnH nº 03114165453, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 115600/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; HUGo KoMUro Cabral, por-
tador(a) da CnH nº 05786219539, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115605/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; oZiEl vEiGa adorno, portador(a) da CnH 
nº 04241955374, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115612/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
raFaEl paEs nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 03669471323, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115648/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rodriGo 
bUEno, portador(a) da CnH nº 03979721674, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 115666/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ FErnando doCKHorn 
dE olivEira, portador(a) da CnH nº 02141065149, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115678/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; MarCos HainZ, portador(a) 
da CnH nº 03288205890, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115733/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; HErMEs nEvEs Maia dE olivEira, portador(a) da 
CnH nº 03001473069, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115747/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; ClaUdio alEssandro vEnCEslaU, portador(a) da 
CnH nº 04925708333, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115758/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Jaison andrE pinHEiro, portador(a) da CnH nº 
02793933106, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115780/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JonaTHan lUiZ pFiFFEr, portador(a) da CnH nº 04406588405, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115786/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ClEbEr Mar-
CElo da silva, portador(a) da CnH nº 01336887701, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 115933/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; YUri paGanElli, portador(a) 
da CnH nº 05736688363, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115980/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; osMarino FoGaCa dos sanTos, portador(a) da 
CnH nº 03636790046, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115985/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; valdir robson da roCHa, portador(a) da CnH nº 
02796085403, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115989/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
briGiTTE sTaEdElE bErnardEs, portador(a) da CnH nº 
02596761180, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115999/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCio iMianosKi, portador(a) da CnH nº 01901840768, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 116031/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; nivaldo dEMarCHi, por-
tador(a) da CnH nº 01546175112, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116040/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; alTair GEorG, portador(a) da CnH nº 
01238306604, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 116052/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ana dirCE ZabEl, portador(a) da CnH nº 01588871764, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 116054/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; brUna MaYara soUTo 
dE MEllo, portador(a) da CnH nº 06631611108, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 116082/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Carolina MaCHado UM-
piErrE, portador(a) da CnH nº 01300218016, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 116092/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; valdoMiro bUsa, portador(a) 
da CnH nº 01807032803, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 116099/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Edson alvEs FErrEira, portador(a) da CnH nº 
06014832107, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 116107/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCos anTonio MosEr, portador(a) da CnH nº 02546039004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
116141/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GraCiElE 
dE MEllo, portador(a) da CnH nº 04949203247, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116144/2022 por 

infringência ao art. 261, i do CTb; alEXandro da vEiGa, por-
tador(a) da CnH nº 01053442635, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116150/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; HElianE CrisTina lEMos pErEira, por-
tador(a) da CnH nº 00989602207, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116181/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Joao Carlos dos praZErEs, portador(a) 
da CnH nº 03045253254, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 116189/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Joao viTor bonETTi, portador(a) da CnH nº 03815573605, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
116241/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; brUna Ca-
rolina Cabral MiTTErsTEin, portador(a) da CnH nº 05452255103, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120137/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GUilHErME 
dE olivEira, portador(a) da CnH nº 05133696886, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 120142/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; EManUEl lEnoir FErrEira, 
portador(a) da CnH nº 02878690843, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120237/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; adilson bErToldi, portador(a) da CnH nº 
01464805023, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120256/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Joao riCardo da silva, portador(a) da CnH nº 03887888376, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120258/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; aUrEni Go-
MEs dE araUJo, portador(a) da CnH nº 02727340928, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120273/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; FranCisCo polasTri, 
portador(a) da CnH nº 02401911130, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120284/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JonaTHan FElipE Horn paGEno, porta-
dor(a) da CnH nº 04607474995, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 120301/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; lUiZ FErnando MEdEiros, portador(a) da CnH 
nº 04882732118, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 120306/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
viTUrUGo brUsCHi da silva, portador(a) da CnH nº 02048439572, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120308/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MaYara da 
silvEira sanTos, portador(a) da CnH nº 06400763738, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122138/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Jonas rEiCHErT, porta-
dor(a) da CnH nº 03353183800, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 122881/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; TaTiana nUnEs KnoTH, portador(a) da CnH nº 
03765876011, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122889/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rodriGo pEra, portador(a) da CnH nº 02518646020, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122896/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rodriGo alvEs dE oli-
vEira, portador(a) da CnH nº 03035955293, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122923/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; TiaGo dE soUZa blasiUs, 
portador(a) da CnH nº 04018085909, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122933/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; sUZana bEaTriZ GUiMaraEs piCCini, 
portador(a) da CnH nº 03189947761, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122941/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; sUEli sCHMiTZ, portador(a) da CnH nº 
03517598312, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122960/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Cassia JUnG, portador(a) da CnH nº 00771485704, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123810/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos biEdErMann dE 
raMos, portador(a) da CnH nº 04371208251, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123881/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; JUlinHo FranCisCo dE oli-
vEira JUnior, portador(a) da CnH nº 04862438540, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 123882/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; KaTia TaTiana da silva 
HosTiM, portador(a) da CnH nº 02026621905, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124036/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; viCTor MarCElo do aMa-
ranTE, portador(a) da CnH nº 02261209109, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124037/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; lUiGi FErnando KoZEniEsKi, 
portador(a) da CnH nº 04383362300, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124087/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; adEMir prada, portador(a) da CnH nº 
01127160294, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124114/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
aliCE TabiTa lEMEs FErnandEsda silva, portador(a) da CnH 
nº 06486751891, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 124173/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE rEiCHErT, portador(a) da CnH nº 02109428846, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124193/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; alEssandra dE soUZa 
TEodoro, portador(a) da CnH nº 03662679320, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 124198/2022 por 

16.11.2022 (QUARTA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.897 PÁGINA 25

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

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



infringência ao art. 261, i do CTb; nilTon HoFFMann, portador(a) 
da CnH nº 02493161828, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124201/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb. E, constando nos autos dos respectivos processos que 
os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sa-
bido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de regis-
tro de habilitação, situado na rua Humberto de Campos, 242, 
velha - blUMEnaU/sC - CEp: 89036050. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. blumenau, 14 de novembro de 2022. 
sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870482

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4298/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: CLAUDINEI GAZA-
niGa JUnior, portador(a) da CnH nº 05707141107, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118507/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; isabElla Tasso pErEira, 
portador(a) da CnH nº 04899564687, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118532/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; THiaGo anTonio dE soUZa, portador(a) da 
CnH nº 04272247664, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118536/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; FErnanda CrisTina sCHWarTZ, portador(a) da CnH 
nº 04579346033, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118545/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MiCHEl alEXsandro vEiGa, portador(a) da CnH nº 06524061144, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118547/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lUis Carlos 
dias aparECido, portador(a) da CnH nº 07014954095, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118554/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; nilva iGUapE daMasio, 
portador(a) da CnH nº 01988748280, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118558/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; airTon CHarlEs CHavEs JUnior, porta-
dor(a) da CnH nº 02176661519, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 118561/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; EliTon baTisTa, portador(a) da CnH nº 03553087760, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118568/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; viTor HUGo 
dos sanTos, portador(a) da CnH nº 02760568019, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118571/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; KlEYTon lUiZ silva dE liMa, 
portador(a) da CnH nº 04587452107, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118580/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; CarolinE da CrUZ baTisTa, portador(a) 
da CnH nº 05312398002, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118584/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; valMir soarEs, portador(a) da CnH nº 01774024017, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118591/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; doUGlas 
GEsUaldo laGarEs dE soUsa, portador(a) da CnH nº 
05765190380, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118595/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MaUrECi anTonio CordEiro, portador(a) da CnH nº 02746453571, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118597/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ari ribEiro 
rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 01053391614, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118598/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo robErTo dE sanT 
ana, portador(a) da CnH nº 02248525754, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 118601/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; alEX da silva, portador(a) da CnH nº 
01053442200, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118604/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Fabio aMaris, portador(a) da CnH nº 01919424752, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 118605/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo liMa CaMinada, 
portador(a) da CnH nº 06455448540, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118609/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; alEXandrE doMinGos, portador(a) da CnH 
nº 04271693840, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118611/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
WEllinGTon FErnandEs da silva, portador(a) da CnH nº 
05356058642, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118614/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FErnanda aMaral da CosTa slHEssarEnCKo, portador(a) 
da CnH nº 00365355104, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118617/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; FilipE nUnEs do rosario, portador(a) da CnH nº 
03793174325, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118618/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Joao pEdro dE MaTTos, portador(a) da CnH nº 05492667457, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

118619/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE HEn-
riQUE linHarEs, portador(a) da CnH nº 02852413829, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118649/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rosana aparECida ro-
driGUEs, portador(a) da CnH nº 01720592106, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 118653/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Edson sais, portador(a) da 
CnH nº 01397839013, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118660/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JUCEMar Gilson dE MElo, portador(a) da CnH nº 
02782151783, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118663/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
naTanaEl paTriCio, portador(a) da CnH nº 02884114781, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118665/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JUliana Gibon MarTins, 
portador(a) da CnH nº 06814982302, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118671/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MaUriCio da CosTa rosa, portador(a) da 
CnH nº 03273889924, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118673/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; WiliaM sass, portador(a) da CnH nº 06264080765, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118674/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lUCEnira ConCEiCao 
HonoraTo, portador(a) da CnH nº 01410809489, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118675/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JosEMErY sCHMiTT, porta-
dor(a) da CnH nº 03229087454, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 118677/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; Carlos alEXandrE da silva nUnEs, portador(a) 
da CnH nº 06395369644, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118686/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; ondino rodriGUEs MarTins, portador(a) da CnH 
nº 06366541706, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118693/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Flavio rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 02128808465, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118704/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ana bEaTriZ dE soUZa 
rUi, portador(a) da CnH nº 05118878962, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 118711/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; JosElY CosTa barrETo, portador(a) da 
CnH nº 03469483700, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118712/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; TEnnYson lUiZ GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 
02594339008, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118719/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Karla aparECida pinHEiro da CosTa, portador(a) da CnH 
nº 02561826761, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118732/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
vEndElino MorEira, portador(a) da CnH nº 01668416471, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118734/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dEivid isMa-
El dE soUZa albino, portador(a) da CnH nº 05633132669, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118752/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Wilson ToMaZ pErEira, 
portador(a) da CnH nº 02610126429, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118755/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; raCHEl rUbianE sToCK, portador(a) da 
CnH nº 01337538509, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118756/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; MarCos paUlo CorrEia alvEs, portador(a) da CnH 
nº 03597220853, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118762/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JoEl anTonio bEbEr, portador(a) da CnH nº 03721413273, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118767/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dEUsdETE 
valEnTiM dE briTo FilHo, portador(a) da CnH nº 01832058024, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118774/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; andErson 
JosE da silva, portador(a) da CnH nº 02793583963, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 118775/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE osMar da silva, 
portador(a) da CnH nº 04747620932, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118783/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; FranKlin pErEira ForMEnTo, portador(a) 
da CnH nº 04122082120, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118784/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lUCiano robErTo CaMpos, portador(a) da CnH nº 
00463246341, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118788/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUiZ vilMar dE soUZa, portador(a) da CnH nº 01661792516, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118791/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; liZianE sil-
va da silva, portador(a) da CnH nº 05779663921, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118792/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; andrE lUis valEnTiM da 
silva, portador(a) da CnH nº 03988593966, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118797/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; GUilHErME liMa Uba, portador(a) 
da CnH nº 03440957977, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118806/2022 por infringência ao art. 261, 

i do CTb; ElTon iraJa TorrEns, portador(a) da CnH nº 
02321742651, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118812/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
robson sanTos da silva, portador(a) da CnH nº 06244376209, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118816/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JosilEnE 
alvEs MadEira, portador(a) da CnH nº 01838445173, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118817/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lUCas lUiZ dias, portador(a) 
da CnH nº 04463637598, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118818/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MarCElo dos sanTos CHEnG, portador(a) da CnH 
nº 02159144232, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118825/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ClaUdEMar FErrEira rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 
02968396525, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118851/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
adriana bEnTo da silva, portador(a) da CnH nº 02649399634, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118852/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria bEr-
nardETE da Maia aMoriM, portador(a) da CnH nº 03786451415, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118858/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JanUsa Ca-
rolinE CrispiM dE MElo, portador(a) da CnH nº 03840085060, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118860/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; adrianE 
Travasso, portador(a) da CnH nº 03311701312, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118862/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; anTonio rodriGUEs, por-
tador(a) da CnH nº 02176736902, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118864/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; aldo JosE da CUnHa nETo, portador(a) da 
CnH nº 01810744305, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 118869/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; raFaEl CEsar paCHECo, portador(a) da CnH nº 
04365453200, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118878/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JaiME JosÉ sCHnEidEr JÚnior, portador(a) da CnH nº 
06097720408, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118903/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ClEYTon albErTo da silva, portador(a) da CnH nº 06608109536, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118914/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; daniEl dalla 
lasTa, portador(a) da CnH nº 06206741792, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 118917/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; vanEsa bini, portador(a) da CnH 
nº 03594377377, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118920/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
iZabEl CrisTina GoMEs loUrEiro dE MoUra, portador(a) 
da CnH nº 02285447138, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118928/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MorGana soUZa dE MEllo, portador(a) da CnH nº 
05151143607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118935/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JEanE Karla dos sanTos TElEs, portador(a) da CnH nº 
01201938441, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118937/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Joana aparECida da silva, portador(a) da CnH nº 05617656422, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118939/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dElCir an-
Tonio da silva, portador(a) da CnH nº 01238854472, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 118941/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; dalvan da silva, portador(a) 
da CnH nº 05371881344, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118943/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rodriGo CosTa MoUra, portador(a) da CnH nº 
03658071059, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 118944/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUCiElE dE naZarE QUadros MarTins, portador(a) da CnH 
nº 07109839909, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118946/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Mirian inaCio da silva, portador(a) da CnH nº 03558916043, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
118949/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Evandro 
dEnE lUis, portador(a) da CnH nº 02760650963, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 118953/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ proTasio dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 00777000490, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 118956/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; divina da silvEira do aMaral, portador(a) 
da CnH nº 02805019748, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 118981/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andErson rodriGo dE soUZa, portador(a) da CnH 
nº 03054129479, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 118994/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Josias pErEira MaCiEl JUnior, portador(a) da CnH nº 
03323596652, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119017/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ElioMar valMor da silva, portador(a) da CnH nº 02832459614, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
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119018/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CHrisTianE 
linGnEr dE soUZa, portador(a) da CnH nº 02594144400, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119019/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; WaTila GoMEs da roCHa 
Espindola, portador(a) da CnH nº 04414189553, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119020/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JosE dionEY dE soUZa 
bUEno, portador(a) da CnH nº 05323199714, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119027/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; GiovannY MonTaGnini JUnior, 
portador(a) da CnH nº 07130516721, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119098/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; andErson briTo MaCHado, portador(a) 
da CnH nº 05143653321, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119116/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MaUrina da CosTa, portador(a) da CnH nº 06168603077, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119118/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JoCElio dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 06813776980, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119123/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; sUEli aparECida parra TUon 
praTEs, portador(a) da CnH nº 01785165308, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119129/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; paTriCia Zania naZario da 
FonsECa, portador(a) da CnH nº 01972070891, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119145/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JosETE daniEla MaCHado 
da silva, portador(a) da CnH nº 02085350948, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 119153/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Edson paUlo, portador(a) da 
CnH nº 01934808803, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119167/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; lisianE sCHnEidEr MoTa, portador(a) da CnH nº 
01045387202, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119219/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Maria dE JEsUs da silva, portador(a) da CnH nº 03815551169, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119230/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; alEXandrE 
da rosa, portador(a) da CnH nº 03255943814, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 119243/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; rodolFo FaraH valEnTE 
FilHo, portador(a) da CnH nº 00931937803, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119252/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; pollYanna Colsani FUrTado 
laZZaroTTi, portador(a) da CnH nº 02357129429, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119254/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Joao doMinGos MarTins, 
portador(a) da CnH nº 03974317352, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119268/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Maria nobrE Kalil, portador(a) da CnH nº 
01946365442, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119272/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
andErson lUiZ TiETJEn, portador(a) da CnH nº 03242227010, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119278/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; TaiUa var-
dasCa Milan, portador(a) da CnH nº 04149335735, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119288/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo GilbErTo CUsTodio, 
portador(a) da CnH nº 03162419043, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119328/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; raFaEl JosE MEdEiros, portador(a) da 
CnH nº 02793635126, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119341/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; odaildo da silva pErEira, portador(a) da CnH nº 
06908382595, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119344/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FranCisCo lUCas da silva JUnior, portador(a) da CnH nº 
03080985542, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119358/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Flavio baTisTa MorGado, portador(a) da CnH nº 02078833020, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119365/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; andrE Mi-
GUEl, portador(a) da CnH nº 04829831234, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119393/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; GUilHErME dE soUZa Tosa-
TTH, portador(a) da CnH nº 06144097634, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 119398/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; GabriEl aGEnor MEllo aGUiar, por-
tador(a) da CnH nº 06658071840, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119401/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; anTonio MarCio MaCEdo MEndEs, por-
tador(a) da CnH nº 04950187136, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119408/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; brUno GUsTavo GodinHo, portador(a) da 
CnH nº 06931780650, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119418/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Marli salETE bEnTHiEn, portador(a) da CnH nº 
00847576585, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119422/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MaYCKon GaMba, portador(a) da CnH nº 01764475613, que 

tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119440/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; irEnE Willain viTUrino, 
portador(a) da CnH nº 01817085400, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119444/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; YUri GabriEl sTolFi GrZYbovsKi, porta-
dor(a) da CnH nº 06889656396, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 119448/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; dirCEU vEnUTo dE siQUEira dE olivEira, 
portador(a) da CnH nº 06524136746, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119450/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; sErGio sanTo pinTo, portador(a) da CnH 
nº 02097005055, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119452/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
aCioli arrUda andradE, portador(a) da CnH nº 02629902120, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119453/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lEonardo 
sanCHEs daros, portador(a) da CnH nº 05507621430, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119474/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; sadi salvio sEdrEZ 
JUnior, portador(a) da CnH nº 01524782103, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119476/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; vania polidoro dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 02760475274, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119479/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; liZETE QUarTarolli baCH, portador(a) da 
CnH nº 02636828839, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119485/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; HEvErTon rossaTo rossdEUTsCHEr, portador(a) 
da CnH nº 01409081190, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119487/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rapHaEl Willians rosEnGarTEM FonsECa, 
portador(a) da CnH nº 04680050712, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119489/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Carla CrisTinE biTTEnCoUrT rEis, por-
tador(a) da CnH nº 06608118988, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119495/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; FErnando bEnassi inaCio, portador(a) da 
CnH nº 04059901907, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119509/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; raMon MEndEs piETroWsKi, portador(a) da CnH nº 
02822609040, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119513/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
adailTon dE soUsa basTos, portador(a) da CnH nº 04158144782, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119519/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; EdionEr da 
CrUZ, portador(a) da CnH nº 05913222324, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119520/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; adrianE WoJCiECHoWsKi 
silva dE aZaMbUJa, portador(a) da CnH nº 03837054248, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119522/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; silvia rEGina varGas, 
portador(a) da CnH nº 01269812546, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119524/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EdUardo MarCio MarCHi JUnior, porta-
dor(a) da CnH nº 05954394807, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 119535/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; Evandro dEnE lUis, portador(a) da CnH nº 
02760650963, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119537/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rUbEns MaiCK CarvalHo dE olivEira, portador(a) da CnH 
nº 02735463491, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119541/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
pHanor dElCinE, portador(a) da CnH nº 07099775605, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119547/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Maiara TorEZani, por-
tador(a) da CnH nº 04492963412, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119566/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; CaTia baldasso, portador(a) da CnH nº 
02799889300, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119571/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sErGio Carlos CosTa, portador(a) da CnH nº 01421962341, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119582/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ClaUrio 
anTonio pEroTTo, portador(a) da CnH nº 01091190000, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119586/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; valMir dUnKa, portador(a) 
da CnH nº 02198045627, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119598/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JEFFErson FranCisCo sGroTT, portador(a) da 
CnH nº 02392308962, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119604/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; diEGo TEiXEira dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
05035755607, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119611/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
valMor lUiZ KrEUsCH, portador(a) da CnH nº 02949661501, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119613/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; diva TErE-
ZinHa alvEs andradE, portador(a) da CnH nº 00996456916, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119616/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos aU-

GUsTo KniHs, portador(a) da CnH nº 02350722174, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 119621/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Karolini dos sanTos 
baldo, portador(a) da CnH nº 03836377214, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119623/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; pEdro paUlo da silva, por-
tador(a) da CnH nº 05041021776, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119626/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; TraJano lopEs andradE, portador(a) da 
CnH nº 02634194915, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119635/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; isaQUE siMEoni Godoi, portador(a) da CnH nº 
01494981298, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119636/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Carlos alEnCar CE, portador(a) da CnH nº 07243700498, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119639/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio pa-
TriCio, portador(a) da CnH nº 03615351389, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119645/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; adriana MarTins MEndEs 
alvEs, portador(a) da CnH nº 02804796496, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119647/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; sUEli Maria MEndonCa CUnHa, 
portador(a) da CnH nº 03011317863, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119649/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; rodriGo rEGis, portador(a) da CnH nº 
01926731102, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119652/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FilipE lUiZ silvEira, portador(a) da CnH nº 04142932568, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119653/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JEssiCa sCHnEidEr da 
silva, portador(a) da CnH nº 04783411113, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119656/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; GrasiElli pollon, portador(a) 
da CnH nº 04383992402, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119660/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; EdUardo GabriEl da ConCEiCao ribEiro, por-
tador(a) da CnH nº 06947859819, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119663/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; paUlo UllEr, portador(a) da CnH nº 03388006682, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119674/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo aFon-
so do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 00844370675, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119676/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; nElCi TErEZinHa KUbiaK, 
portador(a) da CnH nº 05041021333, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119688/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JosE nElson dos sanTos, portador(a) da 
CnH nº 03252475609, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119690/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; MaYCKon da silva, portador(a) da CnH nº 06825834035, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119699/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; nilZa Maria 
MarTins, portador(a) da CnH nº 01882443799, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 119701/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; ari CUnHa biTTEnCoUrT, 
portador(a) da CnH nº 01287097361, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119706/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; isMaEl Cabral, portador(a) da CnH nº 
04768495561, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119708/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
TElMo ToMaZ, portador(a) da CnH nº 01935621250, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 119715/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; brUno JUliano silvErio, 
portador(a) da CnH nº 05081173478, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119717/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; rodriGo JosEFi dE olivEira, portador(a) 
da CnH nº 04479113942, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119720/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rodriGo barros dE olivEira raMos, portador(a) 
da CnH nº 05786189812, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119723/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; GEorGia sCHaUFFErT EbErHardT MarQUEs, 
portador(a) da CnH nº 01767190058, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119726/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; CarolinE sanTos TrisTao dE MEllo, 
portador(a) da CnH nº 04255869041, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119735/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JosE FranCisCo barroso CordEiro, 
portador(a) da CnH nº 02621172057, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119736/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MarCio oliviEri CUnHa, portador(a) da 
CnH nº 02725000476, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119743/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; vEraldo TonET, portador(a) da CnH nº 03203779001, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119747/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MoniCa Flo-
rEs oraTZ, portador(a) da CnH nº 04186870055, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119751/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; MoniQUE dos sanTos, por-
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tador(a) da CnH nº 04967972407, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119761/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Marinalva do nasCiMEnTo, portador(a) 
da CnH nº 04794218504, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119766/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MarCo anTonio FrEna JUnior, portador(a) da CnH 
nº 04743949003, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119773/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
aTanasio pinHEiro nETo, portador(a) da CnH nº 00726920459, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119781/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; vanEssa 
rodriGUEs FErrEira, portador(a) da CnH nº 05989855990, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119787/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lUCEMara 
THivEs, portador(a) da CnH nº 06711667984, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119798/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Fabiana HEUsi dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 02188131270, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119801/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; viTor Willian vEiGa, portador(a) da CnH 
nº 04150661910, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119804/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FranCinE vECHani, portador(a) da CnH nº 03608247960, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119814/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; EdEr oraCi MarTins, 
portador(a) da CnH nº 02864653631, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119823/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MarCElo lUiZ CorrEa, portador(a) da CnH 
nº 03714076664, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119826/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sabrina HEUpa, portador(a) da CnH nº 03003958628, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119836/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; osCar ivan TrUJillo 
CarMona, portador(a) da CnH nº 07579462186, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119842/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; ariannE dE Cordova pas-
sos, portador(a) da CnH nº 06528507598, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119845/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Cassiano MaCHado, portador(a) 
da CnH nº 02022351459, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119849/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; nivald blUnK, portador(a) da CnH nº 01581263189, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119852/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; barbara 
araldi, portador(a) da CnH nº 06879249759, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119857/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Willian paTriCio XaviEr ri-
bEiro, portador(a) da CnH nº 06369813260, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119865/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; TaMirEs alvEs sanTos MUniZ, 
portador(a) da CnH nº 07119554255, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119873/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Maria dE FaTiMa Tonin lUnardi, portador(a) 
da CnH nº 05444013779, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119877/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; annE MaYara branCo Cardoso, portador(a) da 
CnH nº 03708513872, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 119878/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; lEda rEGina KobarG da CosTa, portador(a) da CnH 
nº 02613937940, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119884/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Maria do CarMo adriano, portador(a) da CnH nº 02235813488, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119890/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MaiTE FEr-
nanda CaMpos Giosa sanino, portador(a) da CnH nº 
02847380903, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119891/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
FabriCio FErrEira dE soUZa, portador(a) da CnH nº 
05828704523, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119896/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alECXandEr dE soUZa E silva, portador(a) da CnH nº 
01040510119, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119900/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUis viCTorino CaniCoba rodriGUEZ, portador(a) da CnH 
nº 01339478900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119906/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
bianCa paTriCio, portador(a) da CnH nº 05625609515, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119908/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; GUYl MaGalHaEs Mo-
rEira, portador(a) da CnH nº 00006905760, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119909/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Fabiana aparECida pErEira 
dE alMEida Cardoso, portador(a) da CnH nº 06169968207, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119910/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; WilMar an-
Tonio dE MElo, portador(a) da CnH nº 02447679565, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119914/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarConE vidal, portador(a) 
da CnH nº 02319578027, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119916/2022 por infringência ao art. 261, 

i do CTb; JEssiCa KaMilla baUEr, portador(a) da CnH nº 
05701520101, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119921/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Giana Cardoso dos sanTos, portador(a) da CnH nº 03696030051, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119926/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao risKalla, 
portador(a) da CnH nº 02137461243, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119927/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Maria JanETE da silva GonCalvEs, por-
tador(a) da CnH nº 04311731157, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119930/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lEonardo orTiGara, portador(a) da CnH 
nº 00213478991, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119932/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MaUro dE liMa pinTo, portador(a) da CnH nº 03596833142, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
119935/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GUsTavo 
sCHnEidEr da silva, portador(a) da CnH nº 05794683200, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119948/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Erinaldo silva, portador(a) 
da CnH nº 01224887255, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119950/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; CidnEi da silva orTiZ, portador(a) da CnH nº 
03786599955, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 119958/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb. E, 
constando nos autos dos respectivos processos que os (as) con-
dutores (as) se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, 
pelo presente Edital, noTiFiCados para, até o dia 03/01/2023, 
aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habili-
tação, situado na rua sete de setembro, 600, CEnTro - iTaJai/
sC - CEp: 88301201. para ciência do infrator, é expedido o pre-
sente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Santa 
Catarina. itajai, 14 de novembro de 2022. sandra Mara pErEi-
ra, autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870483

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4299/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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: DEANIR CELES-
Tino da silva, portador(a) da CnH nº 03156226180, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 106154/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; robson daros, por-
tador(a) da CnH nº 02589681628, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106210/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; anTonio ClaUdio MoUra da silva, 
portador(a) da CnH nº 06262790534, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106231/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; GilbErTo CoElHo, portador(a) da CnH 
nº 01764393263, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 114275/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ivair pavEsi, portador(a) da CnH nº 01823624198, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115331/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Edson saMpaio lEnK 
JUnior, portador(a) da CnH nº 02890417058, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 115336/2022 por infrin-
gência ao art. 261, i do CTb; ronaldo CaldEira GodinHo, 
portador(a) da CnH nº 03318114308, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115341/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; TiMoTEo JosE sTEinbaCH, portador(a) 
da CnH nº 02706399314, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115351/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; FaTiMa aparECida dE olivEira, portador(a) da CnH 
nº 04250329350, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115355/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Elio GonsalvEs, portador(a) da CnH nº 02267723970, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115368/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; FErnanda CrEsCEnCio 
dE sanTana, portador(a) da CnH nº 03259988802, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115380/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos Gripa JUnior, 
portador(a) da CnH nº 04041085515, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 115412/2022 por infringên-
cia ao art. 261, i do CTb; andrE KarniKoWsKi, portador(a) 
da CnH nº 03795360506, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115462/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; HUdson dE paUla soarEs, portador(a) da CnH 
nº 04446813347, que tramita neste órgão de trânsito o proces-
so administrativo 115471/2022 por infringência ao art. 261, i do 
CTb; Maria JUrEMa CorrEa borGEs, portador(a) da CnH 
nº 03239849312, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115488/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MaTEUs MEira GoMEs, portador(a) da CnH nº 06599448064, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115497/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; vandErlEi Collioni, 
portador(a) da CnH nº 03930165600, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115525/2022 por infringência ao 

art. 261, i do CTb; Joao riCardo lUCiano, portador(a) da CnH 
nº 05934336533, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115538/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rEnilson JaraCEsKi, portador(a) da CnH nº 00947973862, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115556/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE dioGo FErrEira 
roQUE Hass, portador(a) da CnH nº 02972001345, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115562/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; EvErTon ToMasi, portador(a) 
da CnH nº 02074148666, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115591/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Joao robErTo MoUra MarQUEs, portador(a) da CnH 
nº 03298258396, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115639/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ivan GoHr, portador(a) da CnH nº 03791430250, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115654/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; aldo MaEs dos anJos, 
portador(a) da CnH nº 02636385533, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115970/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; sUEli rosilEnE sala MorEira, portador(a) 
da CnH nº 03016780134, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 115984/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sUZana dias, portador(a) da CnH nº 03971415095, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115992/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; GUsTavo dos sanTos 
MErisio, portador(a) da CnH nº 06370508608, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 116024/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Joao GUilHErME da silva 
KarniKoWsKi, portador(a) da CnH nº 05395067305, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116108/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; FErnanda CrEsCEnCio 
dE sanTana, portador(a) da CnH nº 03259988802, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116152/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo HaMEs dE MoUra, 
portador(a) da CnH nº 03362388994, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 116163/2022 por infringên-
cia ao art. 261, i do CTb; Gilson rodriGUEs dE olivEira, 
portador(a) da CnH nº 04412935871, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 116167/2022 por infringên-
cia ao art. 261, i do CTb; WElinGTon CoUTo dE olivEira, 
portador(a) da CnH nº 01232560554, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116196/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Marilia dEll aGnolo, portador(a) da CnH 
nº 02830487453, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 116212/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
nElson JosE HanG, portador(a) da CnH nº 00947796680, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 116220/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; CrisToFEr CEsar Klann, 
portador(a) da CnH nº 04098828376, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116244/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; TaTiana HodECKEr, portador(a) da CnH 
nº 01015618930, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 116295/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
daianY pErEira, portador(a) da CnH nº 04650406116, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 119054/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; GlEidson da silva olivEira, 
portador(a) da CnH nº 06075136637, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119232/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; HEnriQUE lEandro MaCHniCKi, portador(a) 
da CnH nº 03199911065, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 119382/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; iaiQUiEllE sanTos dE olivEira, portador(a) da CnH 
nº 06743102560, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 119399/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alEXandrE FEllEr, portador(a) da CnH nº 00270151557, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119400/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb. E, constando nos autos dos 
respectivos processos que os (as) condutores (as) se encontram em 
lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICA-
dos para, até o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa 
no órgão de registro de habilitação, situado na rua pedro Werner, 
98, CEnTro - brUsQUE/sC - CEp: 88370000. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina. brusque, 14 de novembro de 2022. 
sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870484

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4300/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: MATHEUS BOR-
TolUZZi, portador(a) da CnH nº 05792522732, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 116770/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; MaiCon siQUEira MasCHio, 
portador(a) da CnH nº 02173511408, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116791/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; ClaUdiani bUEno, portador(a) da CnH nº 

PÁGINA 28 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.897 16.11.2022 (QUARTA-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.



05807582587, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 116792/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
daYanE aparECida MaCHado, portador(a) da CnH nº 05884907716, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
116799/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; brUna GisE-
lE popoasKi, portador(a) da CnH nº 05589505115, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116803/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; andrE lUiZ FErrEira, por-
tador(a) da CnH nº 00768114197, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116810/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EvErTon dE liMa alvEs, portador(a) da 
CnH nº 05453549315, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 116831/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; lUCia KonopasKi, portador(a) da CnH nº 05238703367, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
116839/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ClaUdio 
Cardoso, portador(a) da CnH nº 02215804029, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116840/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; viniCiUs GUElCi MalHEiros, 
portador(a) da CnH nº 02018833215, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116847/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Tais JoaQUina da roCHa silvEira, por-
tador(a) da CnH nº 01235175569, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116850/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Jordana alvEs baTTisTi, portador(a) da 
CnH nº 06302393477, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 116858/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Yan polETTo anGUlsKi, portador(a) da CnH nº 
04390812692, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 116871/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
roMUlo CEsar pinTo silva, portador(a) da CnH nº 06201807252, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
116946/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MiCHEli bor-
Tolon, portador(a) da CnH nº 01674901510, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 116948/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; diEGo robErTo da silva 
GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 04382007602, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116956/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; ElainE FranCisCa GoMEs, 
portador(a) da CnH nº 03687811876, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 116959/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MoniQUE rEiTZ, portador(a) da CnH nº 
04363399303, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 116962/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
dEnisE soarEs dE liMa da silva, portador(a) da CnH nº 
06276636694, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 116967/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
bEnTo aGEnor TEiXEira, portador(a) da CnH nº 03355586794, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124016/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; boanErGE 
MaCHado GoMEs, portador(a) da CnH nº 00204761166, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124024/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; THais volTolini, porta-
dor(a) da CnH nº 01992176513, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124063/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; Clovis FinoCHETTi JUnior, portador(a) da CnH 
nº 01807164197, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 124069/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Maria dE loUrdEs boTElHo olivEira, portador(a) da CnH 
nº 03586968108, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 124076/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
CrisTian diEGo sToCKEr nEvEs, portador(a) da CnH nº 
05614293068, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124078/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUiZ FErnando ZaGUini, portador(a) da CnH nº 00806618201, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124082/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; pEdro dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 02058101709, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124091/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; sUElEna Elias rosa borns-
CHEin, portador(a) da CnH nº 01893749607, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124100/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; albErTo FranCisCo FraGa, 
portador(a) da CnH nº 00253083788, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124105/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MaUd Zaira Cioni JovEn, portador(a) da 
CnH nº 00414697860, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124125/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sTEpHaniE sToEbErl da silva Farias, portador(a) 
da CnH nº 06017230400, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124129/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JEniFFEr MUEllEr, portador(a) da CnH nº 04064367446, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124134/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE MaU-
riCio GoMEs da CrUZ, portador(a) da CnH nº 01770355484, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124142/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lUiGi Gar-
GiUlo, portador(a) da CnH nº 01651883813, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124143/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; daniElE CrisTinE dE MElo 

sanTos, portador(a) da CnH nº 03161971763, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124168/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; dEnair pErEira WinTEr, 
portador(a) da CnH nº 02301630530, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124174/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; anTonio brasil, portador(a) da CnH nº 
01601520486, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124200/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCio TrisTao, portador(a) da CnH nº 03977926642, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125467/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao paUlo sCHMiTZ, 
portador(a) da CnH nº 06066357010, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125481/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; sUEllEn bErnardEs GarCia, portador(a) 
da CnH nº 04892094224, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125482/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Maiara FonToUra sanTos GarCia da silva, por-
tador(a) da CnH nº 05025360417, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125483/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; pHillipE da CosTa FErrEira MarTins, 
portador(a) da CnH nº 04245115802, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125485/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lEo anTonio dE Morais, portador(a) da 
CnH nº 03321525986, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125489/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sidiMar sanTos dE briTTo, portador(a) da CnH nº 
01859302781, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125491/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lEandro liMa brandao, portador(a) da CnH nº 06361539589, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125494/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ana bEaTriZ 
rodriGUEs lopEs, portador(a) da CnH nº 05931343807, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125495/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JaCKson GUilHErME 
Goni viEira, portador(a) da CnH nº 06319427138, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125508/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; iZabEl ZiMErMann dias, 
portador(a) da CnH nº 02936062619, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125512/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; aManda EUGEnio sCHiETTi, portador(a) da 
CnH nº 03808485829, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125529/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; TEodoro MaTHEUs dE piEri pErEira, portador(a) 
da CnH nº 05636654018, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125541/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andrE lUiZ varGas pinHEiro, portador(a) da CnH 
nº 04740985322, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125546/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCos JEan biErHalZ, portador(a) da CnH nº 04739263000, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125548/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; andrEs lE-
onardo Marin alvarEZ, portador(a) da CnH nº 06886055204, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125549/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; FabriCio 
XaviEr pErEira, portador(a) da CnH nº 04892978053, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125554/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; anTonio FErnando 
bElido, portador(a) da CnH nº 00933155043, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125556/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; rEGinalda FErrEira dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 05971038326, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125557/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; lUCas aGUsTin bEniTEZ viEi-
ra, portador(a) da CnH nº 06079563800, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 125562/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; TaTiana FriTsCH, portador(a) da CnH nº 
00256904855, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125566/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
paMEla FErraZ dE FrEiTas KrZYZansKi, portador(a) da CnH 
nº 04251963644, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125571/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
adriano MarQUEs raMos, portador(a) da CnH nº 03694674835, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125583/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MiCHEl dE 
MEdEiros brandao, portador(a) da CnH nº 03663752100, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125585/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; doUGlas naidon ilHa 
GUardiola, portador(a) da CnH nº 05398602182, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125604/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; aGaTa CrisTY alMEida lEMos 
pErEira, portador(a) da CnH nº 05707094606, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 125610/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; THais EvElin da silva, por-
tador(a) da CnH nº 06098079050, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125625/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; dEisE FranCiElE GravUni, portador(a) da 
CnH nº 04950497501, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125626/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sTEFaniE ConTEssoTo, portador(a) da CnH nº 
03913395146, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-

ministrativo 125638/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sErGio robErTo MarTins, portador(a) da CnH nº 01192270976, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125642/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; vaniCE Cal-
das dE soUZa albUQUErQUE, portador(a) da CnH nº 04143147315, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125646/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; anGEla da 
CUnHa sanTos, portador(a) da CnH nº 02662814375, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125647/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; sanTinHa HElEnE dor-
nElEs panYaGUa, portador(a) da CnH nº 01677135626, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125650/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rodriGo QUinTilHan, 
portador(a) da CnH nº 02304399482, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125659/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; TErEsinHa MarQUEviCZ, portador(a) da 
CnH nº 02255988079, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125660/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; liEllY saMbrana dos sanTos, portador(a) da CnH 
nº 04802848046, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125663/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JoCiMar FoGUEs dE alMEida, portador(a) da CnH nº 05723786377, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125665/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo HEn-
riQUE dE andradE, portador(a) da CnH nº 00113324323, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125666/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Talisson ribEiro san-
Tana, portador(a) da CnH nº 06834755638, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125669/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; dErlY ribEiro, portador(a) da 
CnH nº 00318059340, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125670/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; bianCa CasTanHola, portador(a) da CnH nº 01937668618, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125671/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos lUiZ 
dos sanTos, portador(a) da CnH nº 02745868816, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125672/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Carla sUsana da silvEira 
silva, portador(a) da CnH nº 04410097521, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125682/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Joao ansElMo CriXEl da 
CosTa, portador(a) da CnH nº 07284973707, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125720/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; paUlo CEsar dE soUZa va-
lEnTE, portador(a) da CnH nº 03725675441, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125730/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; JosE anGEl doMinGUEZ, 
portador(a) da CnH nº 01615401555, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125738/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; adir TErEZinHa polETini, portador(a) da 
CnH nº 01086543033, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125743/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; EdUardo FElipE MarTins CapElla, portador(a) da 
CnH nº 03943487150, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125749/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Carlos alEXandrE Marin baTisTa, portador(a) da 
CnH nº 04165888843, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125752/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; rosivaldo GoMEs dE soUsa, portador(a) da CnH 
nº 03951557404, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125756/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GraCianE GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 05529612752, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125759/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CrisTianE 
MaCHado da silva, portador(a) da CnH nº 03016765943, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125760/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; daniElE CrisTina CUrE-
aU, portador(a) da CnH nº 01132692432, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 125781/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EdUardo CasTro dE CasTro, porta-
dor(a) da CnH nº 01676355499, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 125794/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; MarCElo FrEiTas MaFFini, portador(a) da CnH 
nº 04252951187, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125800/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Jair rEdivo, portador(a) da CnH nº 01882825504, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125803/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; sionara dUarTE, portador(a) 
da CnH nº 00779523038, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125814/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; daniEl d aGosTini CarloTTo, portador(a) da CnH 
nº 01796829328, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125828/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JEFErson sZErnEK da rosa, portador(a) da CnH nº 06242296445, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125847/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; TaiMara 
ToMaZ, portador(a) da CnH nº 05586890473, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125849/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; ivanilda bECHEr, portador(a) 
da CnH nº 05983654375, que tramita neste órgão de trânsito o 
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processo administrativo 125851/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MaUriCio piErrE MarCUsC, portador(a) da CnH nº 
07070369580, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125859/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GUilHErME JUK CaTTani, portador(a) da CnH nº 05104340691, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125875/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria EMilia 
CECanHo Eiras, portador(a) da CnH nº 02664099388, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125877/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ronisE nasCiMEnTo, 
portador(a) da CnH nº 02986290388, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125879/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; alan GiUliano dall alba CEppini, 
portador(a) da CnH nº 01094492201, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125896/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; paUlo robErTo MaTos dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 00073487905, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125898/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; valdEli MaCiEl, portador(a) da CnH nº 
02958379354, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125899/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GEison viEira dos sanTos, portador(a) da CnH nº 03689451388, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125903/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MiriaM sCHrEi-
bEr dE soUZa, portador(a) da CnH nº 02416618466, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125909/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JUliMar anTonio piEri, 
portador(a) da CnH nº 01128183578, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125911/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EZEQUias sanTos silva, portador(a) da 
CnH nº 06342005364, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125917/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Carin KroEGEr, portador(a) da CnH nº 02754131640, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125922/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JosYlEnE 
pEdrEira MoraEs, portador(a) da CnH nº 04675084415, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125929/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; THiaGo pElliZZoni dE 
MEdEiros, portador(a) da CnH nº 05075176346, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125937/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ClaUdEMir pErEira, 
portador(a) da CnH nº 05818572332, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125948/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; FranCiElE aliCE lidani dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 06210793202, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125964/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EUriCo Joao dE soUZa, portador(a) da 
CnH nº 02986264594, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125983/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; anTonio viniCiUs roMao GonCalvEs, portador(a) 
da CnH nº 04835812607, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125984/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; ClaUdinEi vEnaZio Candido, portador(a) da CnH 
nº 02888735101, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125986/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
CElio da CUnHa, portador(a) da CnH nº 01528613954, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125996/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio nUnEs briTo, 
portador(a) da CnH nº 06541591309, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125998/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; alEssandra MaCiEl FranCa, portador(a) 
da CnH nº 03937787632, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126001/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; CrisTiano piEriTZ, portador(a) da CnH nº 04311665945, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126014/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; prisCila 
EvElin CorrEia, portador(a) da CnH nº 06145612478, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126018/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio JosE pEiXEr, 
portador(a) da CnH nº 01053235806, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126267/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Gilson dE aGUiar, portador(a) da CnH 
nº 03068463300, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126278/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
laErCio anTonio EMMEriCH, portador(a) da CnH nº 00660305903, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126364/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dirCEo ba-
rEa, portador(a) da CnH nº 01505533371, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 126418/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; salETTE TrEvisan dE varGas, porta-
dor(a) da CnH nº 03361574690, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 126419/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; anTonio CEsar Fan rodriGUEs, portador(a) 
da CnH nº 01125804921, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126421/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; dEnilson CrisTiano dE soUZa rosa, portador(a) 
da CnH nº 01397897047, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126423/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MarCos viEira, portador(a) da CnH nº 03275585603, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

126429/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; sandra dE 
FaTiMa roCHa, portador(a) da CnH nº 02762173212, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126433/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MariZa dE FaTiMa CrEs-
pilHo ZErbaTo, portador(a) da CnH nº 05555859850, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126471/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; andrEssa pErEira Co-
ppi, portador(a) da CnH nº 04260579750, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 126502/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; robson MoraEs da silva, portador(a) 
da CnH nº 02870579962, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126510/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; laUra lUCas noal, portador(a) da CnH nº 00375976700, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126514/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; aCKson ro-
GEr alFlEn, portador(a) da CnH nº 05702700723, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 126534/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; EManoEl CEZErino, 
portador(a) da CnH nº 01922584247, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126551/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; MariZa nEvEs borGEs, portador(a) da 
CnH nº 01439807689, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 126561/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; brUna lUiZa FalCao FErnandEs, portador(a) da 
CnH nº 04846628890, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 126564/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Carlos adriano lirio dE liMa, portador(a) da CnH 
nº 05948541919, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126568/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ana Carla varGas TolEdo, portador(a) da CnH nº 03732230742, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126571/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; silvana ba-
TisTa GoMEs, portador(a) da CnH nº 01802261148, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 126582/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Carolina CorrEia dos 
sanTos borTolUZZi, portador(a) da CnH nº 03610777705, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126589/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CrisTiani 
WEiss, portador(a) da CnH nº 06516386794, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 126595/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; albErTo vEniCiUs braUd 
silvEira, portador(a) da CnH nº 00764166950, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 126598/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JoZEMar GarCia dE lUCE-
na, portador(a) da CnH nº 03712414281, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 126599/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; daYanE aparECida MaCHado, portador(a) 
da CnH nº 05884907716, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126604/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JUCilEnE dE olivEira ribEiro, portador(a) da CnH 
nº 00283582817, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126605/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GabriEl silva FinGEr, portador(a) da CnH nº 03882551986, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126612/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; sUEllEn 
daYanE raMos, portador(a) da CnH nº 04018962040, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126621/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; WilMar prada, portador(a) 
da CnH nº 01211179326, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126644/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; CrisTiano rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 
03689981679, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126647/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE lUis dos sanTos, portador(a) da CnH nº 03056640767, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126649/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JosUE dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 03148398847, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 126660/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; FElipE KaZMiErCZaK, portador(a) 
da CnH nº 03634926598, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126674/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JaQUElinE rEUTEr, portador(a) da CnH nº 04513643099, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126677/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; alaor Gon-
CalvEs, portador(a) da CnH nº 00888560504, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 126683/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; GEovanE da silva, portador(a) 
da CnH nº 05095936440, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126715/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lUiZ adriano olivEira dE siQUEira, portador(a) 
da CnH nº 05367457124, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126742/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; pEdro HEnriQUE TUnEs orTiZ, portador(a) da CnH 
nº 03325864742, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126744/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Fabiana MassEna MaCHado, portador(a) da CnH nº 03979973403, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126747/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GEorGino 
pEssoa, portador(a) da CnH nº 02810862222, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 126751/2022 por 

infringência ao art. 261, i do CTb; CaMila sCHEna Cardoso, 
portador(a) da CnH nº 00474556931, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126772/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; aMaUri dE olivEira, portador(a) da CnH 
nº 02705697676, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126780/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alEF alvEs da silva, portador(a) da CnH nº 05614282673, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126784/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; WiliaM doUGlas brU-
saMolin raMos, portador(a) da CnH nº 00376916561, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126790/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCo aUrElio TEodo-
ro, portador(a) da CnH nº 02624743041, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 126793/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; alisson niColas baTisTa, portador(a) 
da CnH nº 05905958194, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126794/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; aManda HaCKEr donansan, portador(a) da CnH 
nº 04762421963, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126800/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lEandro inaCio, portador(a) da CnH nº 04260558904, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126807/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ClaUdir lUZ, portador(a) 
da CnH nº 01634775598, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126812/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; adUCCi CorrEia KEniG, portador(a) da CnH nº 
01099528405, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126813/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
valdEMir GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 03940394048, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126821/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Fabiana Kra-
MEr rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 02003565246, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126824/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lEonardo da silva rEis 
FUlGEnCio, portador(a) da CnH nº 04652594153, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 126826/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ Carlos rEi, porta-
dor(a) da CnH nº 01054965455, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 126829/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; brUna lETiCia pErEira, portador(a) da CnH nº 
05269979909, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126844/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ana paUla rossETTo CEsaroTTo, portador(a) da CnH nº 
03734544300, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126852/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
arlETE KlosTEr dE paUla, portador(a) da CnH nº 05106938390, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126860/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; WEndEll 
robErTo viEira do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 
01361537250, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126863/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
adriano GEraldo JanKE, portador(a) da CnH nº 01704282360, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126864/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JorGE loU-
rEnCo GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 01876807502, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 126866/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rEnaTo CEsar CorrEia, 
portador(a) da CnH nº 00791299954, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126869/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; roMildo soarEs dE alMEida, porta-
dor(a) da CnH nº 04739335984, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 126872/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; vEra lUCia dE olivEira FErnandEs, portador(a) 
da CnH nº 01599160001, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126879/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rodriGo aparECido ToCUndUva CElin, portador(a) 
da CnH nº 05852951027, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126892/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; dECio dias CrUZ JUnior, portador(a) da CnH nº 
03293939386, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126896/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alan silva dE olivEira, portador(a) da CnH nº 02773511927, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126900/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; paTriCia 
rodolFo GarCia Cardoso, portador(a) da CnH nº 02861985628, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126907/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; alEX lino 
dE aZEvEdo, portador(a) da CnH nº 05075177471, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 126909/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; HElio lUiZ dE soUsa, 
portador(a) da CnH nº 00477903607, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126912/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EliZandro niColodi, portador(a) da 
CnH nº 05119836308, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 126931/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; dElva TaFFarEl, portador(a) da CnH nº 00319760855, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126935/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; silviano 
alvEZ, portador(a) da CnH nº 02610468926, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 126942/2022 por in-
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fringência ao art. 261, i do CTb; KaTianE dEMarCHi, portador(a) 
da CnH nº 01208512120, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126957/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; raFaEl dos sanTos, portador(a) da CnH nº 06086007854, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126962/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Flavio TEl-
lEs, portador(a) da CnH nº 01111986872, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 126963/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; JEFFErson KUrpan, portador(a) da CnH 
nº 04716370952, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 126967/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
vEnanCio CEsar dE soUZa, portador(a) da CnH nº 02598575979, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126969/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; silvia dos 
praZErEs dUarTE TavarEs, portador(a) da CnH nº 03190740602, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126972/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria EliZa 
KindErMann, portador(a) da CnH nº 04653216548, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 126978/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; EsEU Cardoso, portador(a) 
da CnH nº 02401253673, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 126993/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JosE lUiZ pErdao, portador(a) da CnH nº 00759124439, 
que tramita neste órgão de trânsito oprocesso administrativo 
126997/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; EsEU Car-
doso, portador(a) da CnH nº 02401253673, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127002/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; rEGina CElia da silva rEis, 
portador(a) da CnH nº 02554122506, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127008/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JadEr dE aZEvEdo salMao, portador(a) 
da CnH nº 02753150307, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127009/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; FElipE sparrEnbErGEr, portador(a) da CnH nº 
02897061505, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127014/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
vaGnEr lUis loUrEnCo, portador(a) da CnH nº 04949465545, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127036/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCElo 
brUno sanTo viTo darriGo, portador(a) da CnH nº 06344330801, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127039/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; paMEla KETlin 
barbosa, portador(a) da CnH nº 06308492689, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 127042/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; WilliaM Giovani saran, 
portador(a) da CnH nº 02419002771, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127055/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; alTair bUKoviTZ, portador(a) da CnH nº 
01468084897, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127057/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
valMir arisTidEs pErEs, portador(a) da CnH nº 01479246901, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127058/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rodriGo 
WippEl, portador(a) da CnH nº 01574695783, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127064/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; GilbErTo silva, portador(a) da 
CnH nº 02275520136, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127065/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; GilbErTo silva, portador(a) da CnH nº 02275520136, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127067/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; valMir HEn-
riQUE bElTraMo MElo, portador(a) da CnH nº 03072987955, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127071/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lUCiano 
sZErEMETa MaCHado, portador(a) da CnH nº 01167195068, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127077/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; adElMo Cor-
rEa dos sanTos, portador(a) da CnH nº 03071514147, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127078/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao lUiZ vallE, porta-
dor(a) da CnH nº 05115332606, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 127082/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; ana CrisTina dos sanTos Morais, portador(a) 
da CnH nº 01891405500, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127083/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JoCEMar dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
04396668850, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127093/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Joao HEnriQUE CorrEa basTos, portador(a) da CnH nº 
05170160011, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127095/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sirlEnE aparECida silva lisboa, portador(a) da CnH nº 
03372573563, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127097/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
roGErio nEvEs, portador(a) da CnH nº 00806647265, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127106/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; sandra FonsECa Mar-
CElino, portador(a) da CnH nº 02546028836, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127125/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; valdECir barbosa, portador(a) 

da CnH nº 03181220004, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127126/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; raFHaEl Tallis viEira, portador(a) da CnH nº 
04032319164, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127127/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCos aUrElio rodriGUEs FErrEira, portador(a) da CnH 
nº 00339706808, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127134/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MElissa barrEiro avEr, portador(a) da CnH nº 03400590552, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127136/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GabriEla 
KElM do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 04529424111, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127143/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; nEY pErEira 
dE alMEida, portador(a) da CnH nº 00111538960, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127146/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; CaMilla alvEs Canada, 
portador(a) da CnH nº 05012247354, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127155/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Fabio FErrEira novaEs, portador(a) da 
CnH nº 02468404230, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127178/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; diCEli dE olivEira, portador(a) da CnH nº 05560200429, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127356/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; vandErlEi 
alvEs da CrUZ, portador(a) da CnH nº 01688609150, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127357/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MiCHEllE aparECida do 
aMaral ribEiro, portador(a) da CnH nº 03707811359, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127359/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; TiaGo dos sanTos Cor-
rEa, portador(a) da CnH nº 04587829968, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 127373/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; EdilTon dos sanTos pErEira, porta-
dor(a) da CnH nº 00995687065, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 127376/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; aGEriCo FiorEnZani JUnior, portador(a) da 
CnH nº 03641530803, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127383/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; ailTon dos sanTos, portador(a) da CnH nº 01353311583, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127397/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Elisiani dE 
CasTro, portador(a) da CnH nº 04581111525, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127398/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; KarEn CrisTina orasMo, 
portador(a) da CnH nº 01447030491, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127423/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lEZianE CosTa dE olivEira, portador(a) 
da CnH nº 04847778588, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127424/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; saMara dE olivEira dias, portador(a) da CnH nº 
05729242931, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127426/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
vilMar sTrapaZZon MorEira, portador(a) da CnH nº 
03878129584, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127436/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GilbErTo borba CorrEa, portador(a) da CnH nº 02112802971, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127446/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; larissa viEi-
ra, portador(a) da CnH nº 04514861806, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 127447/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Marinilsa dE olivEira, portador(a) da 
CnH nº 01958727240, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127448/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; aUGUsTo rodriGUEs nETo, portador(a) da CnH nº 
05311922190, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127450/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
daniElE TrEnTo, portador(a) da CnH nº 06245791702, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127452/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; isabEla CrisTina ro-
driGUEs MosEna, portador(a) da CnH nº 03605471099, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127454/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JoaTan nEGrini borGEs, 
portador(a) da CnH nº 02363477408, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127467/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Joao Carlos rodriGUEs dE soUZa, 
portador(a) da CnH nº 01933363961, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127469/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Edna biCHlinG, portador(a) da CnH nº 
03630889043, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127470/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
paUlo sErGio da silva, portador(a) da CnH nº 05403794912, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127472/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; nivaldo dos 
sanTos Godoi, portador(a) da CnH nº 04916595673, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127476/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rosana aparECida ri-
bEiro, portador(a) da CnH nº 04762409516, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127483/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; paUla dE soUZa GonCalvEs 

CanEvEr, portador(a) da CnH nº 05400848300, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127484/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; silvana TonEllo, portador(a) 
da CnH nº 03109295771, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127488/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andrE lUiZ dE soUZa FErrEira, portador(a) da 
CnH nº 05324388353, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127490/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Joao paUlo CarMisini, portador(a) da CnH nº 
02313622266, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127494/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
vilson lUiZ pippi baTisTa, portador(a) da CnH nº 01437773896, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127499/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; TUlio CEsar 
MarQUEs, portador(a) da CnH nº 01908686944, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127513/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; rEnaTo aparECido viEira, 
portador(a) da CnH nº 00228439104, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127518/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; salvio dos anJos MoraEs JUnior, por-
tador(a) da CnH nº 02679761728, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127529/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lEandro aparECido dE olivEira, porta-
dor(a) da CnH nº 01582302183, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 127534/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; CiCEro danUbio CrUZ silva, portador(a) da 
CnH nº 05331819508, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127535/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JosE isMaEl MonTE da silva, portador(a) da CnH 
nº 06669249661, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127546/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
valMir praTEs, portador(a) da CnH nº 03226540796, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127552/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria EMilia pErEira 
CUnHa CasTro, portador(a) da CnH nº 01551102530, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127560/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; sErGio aparECido ba-
TisTiol, portador(a) da CnH nº 02249802368, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127569/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; JosE anGElo sanTos silva, 
portador(a) da CnH nº 06234684688, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127573/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; WaldEMar dias dE CasTro nETo, porta-
dor(a) da CnH nº 00351168280, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 127579/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; dilCEia dE soUZa abrE, portador(a) da CnH nº 
04771314197, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127584/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
EliZanGElo da silva, portador(a) da CnH nº 02834645689, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127588/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ZElia Car-
doso, portador(a) da CnH nº 05079707488, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127597/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; MarCElo rodriGo raFaEl, 
portador(a) da CnH nº 01060933290, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127601/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; rosa Maria nUnEs da silva, portador(a) 
da CnH nº 01681495901, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127609/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; alEXsandro anTonio liMa, portador(a) da CnH nº 
05529584638, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127614/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
nEUsa Maria dE Gois, portador(a) da CnH nº 00745508465, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127618/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria da 
GraCa arCHEr, portador(a) da CnH nº 03274562438, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127622/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; robErT anTonio Gon-
ZalEZ MarECo, portador(a) da CnH nº 04974589659, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127644/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rapHaEl HEnriQUE 
MEnEGUETTi, portador(a) da CnH nº 01582271990, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127654/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; lEonardo EUriQUEs ba-
TisTa, portador(a) da CnH nº 04986557029, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127656/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; lUCiana Erondina dE oli-
vEira dUarTE, portador(a) da CnH nº 05273714951, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 127660/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JUCaMir spErandio, 
portador(a) da CnH nº 00992142818, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127678/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; raQUEl CrisTinE arEnHardT biFFi, por-
tador(a) da CnH nº 01693630420, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127689/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; vanda Maria da silva, portador(a) da CnH 
nº 01111944490, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127692/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
CarlETE rEGina sanTos, portador(a) da CnH nº 01771140543, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

16.11.2022 (QUARTA-FEIRA) DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.897 PÁGINA 31

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.



127696/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao MaUro 
HUllEr, portador(a) da CnH nº 02358686467, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127699/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; paUlo CEsar liMa, portador(a) 
da CnH nº 04312344354, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127707/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; vEniCiUs barroso silvEira nETo, portador(a) da 
CnH nº 02974137146, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127710/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JEan aparECido MElo, portador(a) da CnH nº 
02348983468, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127712/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUiZ WilbErT, portador(a) da CnH nº 02229643637, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127734/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; abrElino MiGUEl sEl-
vadEGo, portador(a) da CnH nº 00406136832, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 127737/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; MiCHElE da silva soUZa, 
portador(a) da CnH nº 05654969614, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127742/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; dionaTan adao piMEnTa, portador(a) da 
CnH nº 02364407350, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127754/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; sabino CHaMpi CarrasCo, portador(a) da CnH nº 
06344331261, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127755/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Canisio JosE bEECK, portador(a) da CnH nº 02739225095, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127756/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; valdEMiro 
vEbEr, portador(a) da CnH nº 01512385170, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127762/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Hilario andrEaZZa, portador(a) 
da CnH nº 03257079326, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127763/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; larissa JaCobs brUno, portador(a) da CnH nº 
06474940876, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127769/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUiZ FErnando dE olivEira E sanTos, portador(a) da CnH 
nº 05801276003, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127772/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
dEbora da rosa, portador(a) da CnH nº 02662691147, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127773/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; larissa Maria CorrEia, 
portador(a) da CnH nº 04081052931, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127778/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Maria Candida MElo FranCo MarTins 
viEira pradElla, portador(a) da CnH nº 03268313585, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127783/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; oZiEl viEira, portador(a) 
da CnH nº 03783005142, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127792/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JorGE alTair nUnEs da rosa, portador(a) da CnH 
nº 02630168151, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127793/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
lUiZ norbErTo sCHWindEn, portador(a) da CnH nº 01006198199, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127799/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ClaUdio 
rECH WEsTpHalEn, portador(a) da CnH nº 01269643020, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127800/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; darCi aCordE MinaTTo, 
portador(a) da CnH nº 00492422966, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127801/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Giovani Farias, portador(a) da CnH nº 
03694463596, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127818/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Elias raMos, portador(a) da CnH nº 00536566346, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127825/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; brUna MilKE viCEnTE, 
portador(a) da CnH nº 05049326078, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127858/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; alsUErio FElipE roCHa, portador(a) da 
CnH nº 06394014330, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127860/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; anabEl GorGEs aMoriM, portador(a) da CnH nº 
03689702929, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127864/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCElo TrEin, portador(a) da CnH nº 00235328702, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127878/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio sCHipFEr dE 
soUsa, portador(a) da CnH nº 02962554697, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127879/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; dEnis MaiCon XaviEr dE 
olivEira, portador(a) da CnH nº 05520000325, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 127885/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; albErTo dEvEns, portador(a) 
da CnH nº 01792037013, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127895/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; raFaEl dos sanTos viEira, portador(a) da CnH nº 
05642625905, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127896/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 

JosE sanTos GoUlarT, portador(a) da CnH nº 02852434358, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127903/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao ansEl-
Mo TorMEn FErrEira, portador(a) da CnH nº 05222097629, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127904/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; adriano 
sanTos oda, portador(a) da CnH nº 01469612276, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127910/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; CrislainE biCHlinG GUsE, 
portador(a) da CnH nº 04182650927, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127912/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Tani THEisEn, portador(a) da CnH nº 
05255395920, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127916/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rEnan FErrEira, portador(a) da CnH nº 06235982261, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127923/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; TaliTa da silva, portador(a) 
da CnH nº 04947756445, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127929/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; roZa TEiXEira pasQUal, portador(a) da CnH nº 
00850774002, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127930/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCia dE soUZa MaCEdo, portador(a) da CnH nº 04503399182, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127935/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Fabiana 
GonCalvEs raMos, portador(a) da CnH nº 04676488921, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127939/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio dias, portador(a) 
da CnH nº 04168569835, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127960/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rodriGo assi, portador(a) da CnH nº 04260646097, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127966/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; adriana 
CosTa viEira, portador(a) da CnH nº 04810087664, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 127969/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rEJanE CElEsTina dE 
aGUiar, portador(a) da CnH nº 00648788860, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127973/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; FranCisCo CHaGas pErEira, 
portador(a) da CnH nº 04643367803, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127980/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; brEno HEnriQUE TavarEs MarTins, 
portador(a) da CnH nº 06010972496, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127985/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; plinio FElipE, portador(a) da CnH nº 
02879090108, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127986/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCio araUJo do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 
00922504703, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127989/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JanEliTo sandro ponTiCElli, portador(a) da CnH nº 
02579234977, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127997/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
dEMETrio HEnriQUE rUdEY, portador(a) da CnH nº 02053959533, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128008/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; adriano 
lEal soarEs, portador(a) da CnH nº 00916969177, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 128015/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; raFaEl TEiXEira da rosa 
MaCHado, portador(a) da CnH nº 06986155645, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 128019/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JoCEli aparECida GrU-
MisKi, portador(a) da CnH nº 02968310717, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128033/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; Fabio JUnior dE MoraEs, 
portador(a) da CnH nº 02488416750, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128034/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; roMUlo aUGUsTo CaroprEso, por-
tador(a) da CnH nº 05159427704, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128035/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; paUlo robErTo MaTos dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 00073487905, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128038/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; CrisTina dE FaTiMa MoTTa nasCiMEn-
To, portador(a) da CnH nº 02428112850, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 128048/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Carlos robErTo Klann, portador(a) 
da CnH nº 03639994570, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128054/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Erivaldo ModEsTo viEira, portador(a) da CnH nº 
01632681953, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128059/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
roQUE ClEodEMir ribas MaTZEnbaCHEr, portador(a) da 
CnH nº 03958789953, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128063/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Enio lUiZ pinHEiro, portador(a) da CnH nº 00598866922, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128067/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MonalisE 
rEGina WEnClEvsKi, portador(a) da CnH nº 03463026441, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128068/2022 

por infringência ao art. 261, i do CTb; aniCEsar da CrUZ, por-
tador(a) da CnH nº 03359172725, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128075/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; roGEr anTonio HEMsinG FUHr, por-
tador(a) da CnH nº 05667083956, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128085/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Elivaldo da CrUZ MoraEs, portador(a) 
da CnH nº 03496336262, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128088/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JodEnilson MaCHado dE olivEira, portador(a) 
da CnH nº 04170951240, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128093/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; CaMilla alvEs Canada, portador(a) da CnH nº 
05012247354, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128100/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Waldir Joao da silva, portador(a) da CnH nº 02520977803, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128107/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; abEd alna-
sEr TaWFiQ abEd allaTEEF abU HUsEin, portador(a) da CnH 
nº 00983509768, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 128108/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
alison riCardo bErnardino, portador(a) da CnH nº 
04390064908, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128111/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
viniCiUs CorrEa ribEiro, portador(a) da CnH nº 05313648248, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128112/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; sErGio vi-
niCiUs braGa do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 
04771315655, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128116/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
ClaUdio CHrisTo, portador(a) da CnH nº 00803116356, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128118/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rEGina HElEna paEs dE 
barros QUEiroZ, portador(a) da CnH nº 03744639919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128119/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JorGE Carlos dias 
araUJo, portador(a) da CnH nº 03680758963, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128121/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; riCardo ForMiGari, portador(a) 
da CnH nº 05353048807, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128128/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; THais ElianE KlUG, portador(a) da CnH nº 02359685160, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128138/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; lETiCia la-
vraTTi, portador(a) da CnH nº 06325610894, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128140/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; rosEli dias dUTra, portador(a) 
da CnH nº 04529382000, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128147/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lUiZ adriano olivEira dE siQUEira, portador(a) 
da CnH nº 05367457124, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128170/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Edilson anTonio CEZar, portador(a) da CnH nº 
02047321300, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128177/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE MarCos dE soUZa, portador(a) da CnH nº 02900959604, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128275/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JUlio CEZar 
GalanCini, portador(a) da CnH nº 02701038291, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 128287/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; CaTarina MarCHi sari, 
portador(a) da CnH nº 00658163960, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128311/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; alEXandrE david dE CarvalHo, portador(a) 
da CnH nº 04135935608, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128319/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JUliana FEllEr oTTonElli, portador(a) da CnH nº 
04812338645, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128320/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCio FaQUETTi, portador(a) da CnH nº 02840525990, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128343/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; daniEla dE abrEU san-
Tos CairEs, portador(a) da CnH nº 02822669884, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 128402/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; alTaMir dE soUsa, por-
tador(a) da CnH nº 03869427763, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128404/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; MarCElo anTonio dE borba, portador(a) 
da CnH nº 01367412243, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128406/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; MarCos aUrElio rodriGUEs FErrEira, portador(a) 
da CnH nº 00339706808, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128422/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; sErGio da silva, portador(a) da CnH nº 03284607012, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128431/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Fabiana Flo-
rEs, portador(a) da CnH nº 03445756801, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 128442/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; MaTHEUs MUlErCHaT CordEiro, por-
tador(a) da CnH nº 06549150725, que tramita neste órgão de 
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trânsito o processo administrativo 128447/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EdUardo HaMilTon pErEira, portador(a) 
da CnH nº 03575413088, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128463/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andrEi TEiXEira MaCiEl, portador(a) da CnH nº 
05988510496, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128468/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Mario MaFra, portador(a) da CnH nº 03188023658, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 128472/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; odair JosE GoMEs, 
portador(a) da CnH nº 01274070723, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128476/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; volnEi FirMino varasCHin, portador(a) 
da CnH nº 01880243061, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128477/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andErson brUno FranCa soarEs, portador(a) 
da CnH nº 06105126912, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128482/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Maria da ConCEiCao sCHliCKMann, portador(a) 
da CnH nº 04137257960, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128491/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; andErson lUiZ dE soUZa, portador(a) da CnH nº 
02621455403, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128493/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
GUilHErME FErnando FrEYslEbEn silva, portador(a) da 
CnH nº 03877573618, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128500/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; JilianE Morais da silva, portador(a) da CnH nº 
05642621710, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128505/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JEFErson boMbaZar, portador(a) da CnH nº 04636595476, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128520/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; TailE dE 
andradE roos, portador(a) da CnH nº 04073628581, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128534/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ivo paUlino, portador(a) 
da CnH nº 02807644418, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128546/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Carlos HiroaKi naGao, portador(a) da CnH nº 
01773323610, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128548/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
bianCa CasTanHola, portador(a) da CnH nº 01937668618, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128549/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo robErTo da sil-
va GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 04382007602, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128554/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; andrE lUiZ pErEira, 
portador(a) da CnH nº 03134449169, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128563/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Carolini bEaTriZ ECCEl loMbardi, por-
tador(a) da CnH nº 03195677269, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128564/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lUiZ anTonio biaZolli, portador(a) da CnH 
nº 01894442506, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 128565/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
odair JosE GoMEs, portador(a) da CnH nº 01274070723, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128572/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; arCElino bonETTi, por-
tador(a) da CnH nº 02211792342, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128582/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; doUGlas dE liMa FranCo, portador(a) da 
CnH nº 03866243408, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128583/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; andrE lUiZ lopEs da CrUZ, portador(a) da CnH nº 
01687030107, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128586/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
raFaEl silvEira, portador(a) da CnH nº 05324320780, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128587/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; arisToTElEs CosTa da 
silva, portador(a) da CnH nº 01396320767, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128592/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; ivElZi dos sanTos Elias, 
portador(a) da CnH nº 02739156499, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128604/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; EvElin CrisTinE alvEs Elias, portador(a) 
da CnH nº 06445110110, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128607/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; allan Elias lEssa, portador(a) da CnH nº 04505055621, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128608/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; saMira dE 
abrEU, portador(a) da CnH nº 04868498700, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128622/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; andrEa liMa barros, portador(a) 
da CnH nº 02359820951, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 128627/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; lorEna raMos da silva, portador(a) da CnH nº 
01200639408, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128640/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
idonEna irMa aGaZZi dE TolEdo QUirino, portador(a) da 
CnH nº 06055463771, que tramita neste órgão de trânsito o pro-

cesso administrativo 128655/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; HEbErTon albErTo sEvEriano, portador(a) da CnH 
nº 03793176694, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 128664/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
THais volTolini, portador(a) da CnH nº 01992176513, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128670/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; roGErio FElisbErTo, 
portador(a) da CnH nº 02158231461, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128674/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; riCardo EdUardo, portador(a) da CnH nº 
01118085299, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128680/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
riCardo ForMiGari, portador(a) da CnH nº 05353048807, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128685/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; arlindo dE FrEiTas, 
portador(a) da CnH nº 04756458781, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128687/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MarCElo silva dE FrEiTas, portador(a) da 
CnH nº 03785846482, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128689/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; davi CEliTo roTilli, portador(a) da CnH nº 00260630286, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128697/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rEnan al-
Fonso CErEZEr, portador(a) da CnH nº 04473125052, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 128702/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; robson MoraEs da 
silva, portador(a) da CnH nº 02870579962, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128704/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; pEdro HEnriQUE TUnEs 
orTiZ, portador(a) da CnH nº 03325864742, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128708/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; sElMa avila da roCHa, por-
tador(a) da CnH nº 03191115525, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128712/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Marlon robson pErEira, portador(a) da 
CnH nº 01766156110, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128715/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Joao raMos dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
04613037749, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 128721/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JaiME CrisTiano balbinoT, portador(a) da CnH nº 01660627420, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
128722/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JUliana Wil-
bErT, portador(a) da CnH nº 04708774350, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 128725/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; JosE MaGalHaEs FilHo, por-
tador(a) da CnH nº 01756224188, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128728/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb. E, constando nos autos dos respectivos pro-
cessos que os (as) condutores (as) se encontram em lugar incer-
to e não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, 
até o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão 
de registro de habilitação, situado na avEnida dos EsTados, 
4281, CEnTro - balnEario CaMboriU/sC - CEp: 88330659. 
para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Balneario 
Camboriu, 14 de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, 
autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870485

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4301/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: NAYARA DA SILVA 
pinHo, portador(a) da CnH nº 06027452099, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119980/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; EsEQUiEl loUrEnCo dE liMa, 
portador(a) da CnH nº 04224047504, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 119985/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; GUilHErME risTEr, portador(a) da CnH nº 
04420999873, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120009/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JEFFErson dE MoraEs, portador(a) da CnH nº 04732120644, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120011/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MaKison 
MaCHado pErEira, portador(a) da CnH nº 06394030314, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120048/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Ednilson pErEira dE 
soUZa, portador(a) da CnH nº 04462008234, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 120050/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; adroaldo JosE MEsQUiTa, 
portador(a) da CnH nº 03209776786, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120055/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MarCio dE olivEira EvanGElisTa, por-
tador(a) da CnH nº 02889847587, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120062/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; arEsTidEs silva nETo, portador(a) da CnH 

nº 02293891505, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 120072/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosianE basTos pErEira, portador(a) da CnH nº 06069912290, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120086/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Edson dE 
soUZa rUivo, portador(a) da CnH nº 01524541100, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 120096/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Carlos GoMEs, portador(a) 
da CnH nº 05855321834, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 120119/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; Flavio anTonio silva dE soUZa, portador(a) da 
CnH nº 04423986388, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120121/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; KalYan CiMardi, portador(a) da CnH nº 07413651476, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120124/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GabriEl 
barCElos aMaral, portador(a) da CnH nº 06020770650, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120534/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; rapHaEl YosHiYUKi 
KoYaMa, portador(a) da CnH nº 03724533411, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 120537/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Gilson FraGoso MUniZ, 
portador(a) da CnH nº 04864444489, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120551/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; MarCio JosE FrEiTas, portador(a) da CnH 
nº 02395251971, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 120552/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
EliETE Maria anTUnEs soUZa, portador(a) da CnH nº 
01746461816, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120561/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarilEnE anTonia TEodoro, portador(a) da CnH nº 04590419705, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120562/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JoaQUiM 
abrEU FElisbino, portador(a) da CnH nº 02266380990, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120577/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JosE ClaUdionor GoMEs 
FilHo, portador(a) da CnH nº 03586406228, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 120587/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; EdElTraUdT CaMpos, porta-
dor(a) da CnH nº 02751896401, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 120611/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; MarCio posTai, portador(a) da CnH nº 03554254196, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120612/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo dal-
piaZ, portador(a) da CnH nº 03562922410, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 120623/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; arno ManFroi, portador(a) da 
CnH nº 03093697378, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120631/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; ivan FranCisCo TiMoTEo, portador(a) da CnH nº 
01331654118, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120632/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
nilson FErrEira dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
03262530804, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120638/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
anTonio paUlo MorEira, portador(a) da CnH nº 03816739610, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120642/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; andrE FE-
lipE ClaUdino, portador(a) da CnH nº 03542783850, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120661/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; brUno sTradioTo da 
silva, portador(a) da CnH nº 06126996301, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 120684/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; MoaCir ClaUdio pirEs, por-
tador(a) da CnH nº 01266059447, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120688/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; THaMMY andrE WalTriCK TEssarollo, 
portador(a) da CnH nº 01312605465, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120711/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; prisCila dEla GiUsTina, portador(a) da 
CnH nº 04774249387, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120726/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; dioGo Fabiano aFonso, portador(a) da CnH nº 
05794578550, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120727/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCo anTonio Cardoso, portador(a) da CnH nº 02810530194, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120735/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; Gilson Fra-
Goso MUniZ, portador(a) da CnH nº 04864444489, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 120742/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JoaTan FUrTado sa, porta-
dor(a) da CnH nº 02731854446, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 120747/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; Waldir ZanElla, portador(a) da CnH nº 04961123421, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120768/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; oZair CoE-
lHo dE soUZa, portador(a) da CnH nº 02465508095, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120791/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao robErTo oUriQUEs 
baCKMann, portador(a) da CnH nº 04982825917, que tramita 
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neste órgão de trânsito o processo administrativo 120807/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; sErGio GranEMann 
ribEiro da silva, portador(a) da CnH nº 01066260561, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120813/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lUCas MoraTo orTiZ, 
portador(a) da CnH nº 06282128474, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120837/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; raFaEl sanTos pariZoTTo branCo, 
portador(a) da CnH nº 03777734089, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120845/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; GEovani da silva, portador(a) da CnH 
nº 03641761772, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 120846/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rUbEns alEXandrE alvEs, portador(a) da CnH nº 02351254604, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
120907/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JaCKson 
viEira dE olivEira, portador(a) da CnH nº 04900343262, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120911/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; sErGio da silva, porta-
dor(a) da CnH nº 04401716759, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 120923/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; alinE alvEs piMEnTEl raFFo, portador(a) da 
CnH nº 06178047868, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120947/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; iZildinHa aparECida MUniZ raMos, portador(a) da 
CnH nº 03366163844, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 120948/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; Carlos aUGUsTo WErnEr, portador(a) da CnH nº 
02740727933, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 120951/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCElo KoWalsKi, portador(a) da CnH nº 02640154434, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 120968/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; JUlio volMir HEnsEn, 
portador(a) da CnH nº 01239805835, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 120978/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; anElisE MoraEs paEs, portador(a) da 
CnH nº 03690363464, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 121040/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; alZiro alvEs dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
03209872969, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 121087/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JosE Morais Carros, portador(a) da CnH nº 01250318940, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121088/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; rYana pE-
rEira rEYniEr CasTElla, portador(a) da CnH nº 00029221296, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121091/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; sCHEila 
vassElai, portador(a) da CnH nº 04736759149, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 121095/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; andrEssa roCHa sCHMidT, 
portador(a) da CnH nº 04513084107, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121097/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; lUis Carlos ZanCHETTa ribEiro, por-
tador(a) da CnH nº 04225200250, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121103/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; lUis Carlos silva bEnTo, portador(a) da 
CnH nº 00733829282, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 121122/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; EZEQUiEl rodriGo dos sanTos, portador(a) da CnH 
nº 02395935062, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121130/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
rUbEns alEXandrE alvEs, portador(a) da CnH nº 02351254604, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121177/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JUliano pas-
QUali, portador(a) da CnH nº 03398284142, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121212/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; pEdro GonCalvEs dE oli-
vEira, portador(a) da CnH nº 01545500804, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121217/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; andrE lUis slaviEro, porta-
dor(a) da CnH nº 01545221100, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 121234/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; adair JEsUs bianCardi JUnior, portador(a) 
da CnH nº 03659859207, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 121285/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; WaldEMar rossETTo, portador(a) da CnH nº 
02309593030, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 121289/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
pEdro roGErio larGUra, portador(a) da CnH nº 03003325674, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121293/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CrisTianE 
do CarMo alvEs paEs, portador(a) da CnH nº 03690370871, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121304/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; HErCilino 
JosE CoElHo, portador(a) da CnH nº 00846102417, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 121310/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; andrEs FlorEZ sEGUro, 
portador(a) da CnH nº 06688648008, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121323/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; robErTa KElY lEnZi, portador(a) da CnH 

nº 01661095952, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121346/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sErGio dalMina, portador(a) da CnH nº 03490192203, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121354/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Maria iraCi rosa da 
silva, portador(a) da CnH nº 01693498681, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121360/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; MarCio dE MoraEs sanTos, 
portador(a) da CnH nº 03454362269, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121381/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; JosE aUri do aMaral CorrEa JUnior, 
portador(a) da CnH nº 02000751837, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121386/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; osnildo soUZa dos sanTos, portador(a) 
da CnH nº 05439093542, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 121403/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; ronaldo lopEs, portador(a) da CnH nº 02754391571, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121406/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCio Cor-
dEiro dE liMa, portador(a) da CnH nº 01019758742, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121416/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; CElio MarCElino da 
silvEira FilHo, portador(a) da CnH nº 03114833055, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121418/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; andrE soUZa GoUlarT, 
portador(a) da CnH nº 05656619990, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121434/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; Maria iraCi rosa da silva, portador(a) 
da CnH nº 01693498681, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 121435/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; naZarEno MoraEs, portador(a) da CnH nº 00859306011, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121445/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; JUliano 
silva palHano, portador(a) da CnH nº 02657776410, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121447/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; riCardo pEGoraro 
FranZoi, portador(a) da CnH nº 03758253074, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 121461/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; sErGio GranEMann ribEi-
ro da silva, portador(a) da CnH nº 01066260561, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 121467/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; dEnisE dE FaTiMa Fon-
Tana Miranda dE olivEira, portador(a) da CnH nº 02016501204, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121470/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; CEsar an-
Tonio soUZa raMos, portador(a) da CnH nº 02708178697, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121479/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GUilHErME 
robErTo rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 06109170810, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121486/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; diEGo Gon-
CalvEs da lUZ, portador(a) da CnH nº 06523385797, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121523/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; WilTon rosalvo pErEi-
ra dE olivEira, portador(a) da CnH nº 02616333992, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121592/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; CaMilla sabino prEsTEs, 
portador(a) da CnH nº 05055891137, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121609/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; pEdro dos sanTos loUrEnCo, por-
tador(a) da CnH nº 02801420556, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121614/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; adilson Cardoso dE olivEira, por-
tador(a) da CnH nº 03430960700, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121616/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; ClaUdinEi GodinHo, portador(a) da CnH 
nº 05560322451, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121619/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
anGElo JosE dE soUZa, portador(a) da CnH nº 02134813589, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121627/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dEnisE dE 
FaTiMa FonTana Miranda dE olivEira, portador(a) da CnH 
nº 02016501204, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121629/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCo anTonio Cardoso, portador(a) da CnH nº 02810530194, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121632/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; ManoEl do 
nasCiMEnTo MaCHado, portador(a) da CnH nº 01916184662, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121663/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MarCos 
Fabiano dE soUZa Farias, portador(a) da CnH nº 05807414040, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121682/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; GEovani da 
silva, portador(a) da CnH nº 03641761772, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121692/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; andrEs FlorEZ sEGUro, 
portador(a) da CnH nº 06688648008, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121707/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; CaMilla sabino prEsTEs, portador(a) 
da CnH nº 05055891137, que tramita neste órgão de trânsito o 

processo administrativo 121716/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; adriana MaCHado dolbErTH, portador(a) da CnH 
nº 04419349325, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121724/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
sidinEi da silva, portador(a) da CnH nº 06001435003, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 121732/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ GonsaGa pErEira 
da silva, portador(a) da CnH nº 02513372009, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 121765/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; andErson FElipE JardiM 
da silva, portador(a) da CnH nº 06837748372, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 124357/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Fabio JUnior vElHo, porta-
dor(a) da CnH nº 03840176861, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124361/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; JoHnnY MaKi sUZUKi, portador(a) da CnH nº 
04268829807, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124365/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
adEMir dos sanTos, portador(a) da CnH nº 00433195143, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124369/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; FabriCio 
JosE FranCa, portador(a) da CnH nº 01999051669, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 124441/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; riCardo GoETTEn dE 
soUZa, portador(a) da CnH nº 03720284486, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124443/2022 por in-
fringência ao art. 261, i do CTb; JosEMar MoTa, portador(a) da 
CnH nº 06981605225, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124448/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb; andrE lUiZ laZZari, portador(a) da CnH nº 05773293883, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124473/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; dionaTan 
borGEs da silva, portador(a) da CnH nº 06107522650, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124518/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; Joao lUiZ larGUra 
Mariano, portador(a) da CnH nº 03725904111, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 124605/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; alFEo salvador, portador(a) 
da CnH nº 02810520384, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124651/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; rodriGo bErToTTo, portador(a) da CnH nº 01342502004, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124658/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; EvErson 
HEnriQUE dE MaCEdo, portador(a) da CnH nº 02157598304, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124669/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; EvErson 
HEnriQUE dE MaCEdo, portador(a) da CnH nº 02157598304, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124677/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; MoaCir ClaU-
dio pirEs, portador(a) da CnH nº 01266059447, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 124679/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; naZarEno MoraEs, 
portador(a) da CnH nº 00859306011, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124701/2022 por infringência 
ao art. 261, i do CTb; andErson anTonio barbosa, porta-
dor(a) da CnH nº 03809466289, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124713/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb. E, constando nos autos dos respectivos processos 
que os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não 
sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de regis-
tro de habilitação, situado na av. belisário ramos, 5430, CEnTro 
- laGEs/sC - CEp: 88502102. para ciência do infrator, é expedi-
do o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado 
de santa Catarina. lages, 14 de novembro de 2022. sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870486

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4316/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: ALEX JUNIOR BA-
rao, portador(a) da CnH nº 05194131810, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 105905/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; EdUardo lUis prEssi, por-
tador(a) da CnH nº 04934831444, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 108387/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; JoarEs poMpElli, portador(a) da CnH 
nº 06718548268, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 108414/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
raFaEl laZari, portador(a) da CnH nº 04168544453, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 108421/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; adEMar lUiZ Gross, 
portador(a) da CnH nº 02440251050, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 108502/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; paUlo HEnriQUE JoHann dE olivEi-
ra, portador(a) da CnH nº 07016537258, que tramita neste órgão 
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de trânsito o processo administrativo 108556/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; JoarEs poMpElli, portador(a) da CnH 
nº 06718548268, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 108590/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
brUno alvEs rEZEndE, portador(a) da CnH nº 07155491642, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
108607/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; ClEnio Cor-
rEia, portador(a) da CnH nº 04785514759, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 108610/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; valdinEi pErEira da silva, 
portador(a) da CnH nº 04017125058, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 108655/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; adriana dos sanTos, portador(a) da CnH 
nº 04246298749, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 108674/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
lEonardo dos sanTos, portador(a) da CnH nº 07552845314, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
108691/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; alEX sandro 
FisTarol, portador(a) da CnH nº 06926412889, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 108699/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos WEis, portador(a) 
da CnH nº 00825360135, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 108981/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; adair lUCas, portador(a) da CnH nº 04948173700, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
109004/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adair lUCas, 
portador(a) da CnH nº 04948173700, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 109015/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; adair lUCas, portador(a) da CnH nº 04948173700, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
109036/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adair lUCas, 
portador(a) da CnH nº 04948173700, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 109078/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; adair lUCas, portador(a) da CnH nº 04948173700, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
109150/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adair lUCas, 
portador(a) da CnH nº 04948173700, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 109158/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; adair lUCas, portador(a) da CnH nº 04948173700, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
109166/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; odair Gno-
aTo, portador(a) da CnH nº 01394276902, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 109171/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; paUlo HEnriQUE Cardoso, portador(a) 
da CnH nº 06856396174, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 109178/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; Carlos EdUardo dE albUQUErQUE raUEn, 
portador(a) da CnH nº 01039146550, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 109257/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; MariliCE Cavalli, portador(a) da CnH nº 
01262562992, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 109471/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MaUro do nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 05829637681, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
109618/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Edoardo 
lEMos da silva, portador(a) da CnH nº 02484690641, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 109682/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; EMilY MaGri, portador(a) 
da CnH nº 06489985303, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 109723/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; ivani aparECida pErEira, portador(a) da CnH nº 
04319422090, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 109726/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ivani aparECida pErEira, portador(a) da CnH nº 04319422090, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
109727/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; ivan FEr-
rEira TErrEs, portador(a) da CnH nº 04557679084, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 109790/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; aMarildo pErosso, 
portador(a) da CnH nº 02026647863, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 109793/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; Eliandro CarvalHo, portador(a) da CnH 
nº 06384563503, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 109891/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
adriano FErEira, portador(a) da CnH nº 04837301783, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 110206/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCio lUiZ propo-
dolsKi, portador(a) da CnH nº 02849843593, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121220/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; GilbErTo alMEida, portador(a) 
da CnH nº 03325453422, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 121792/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; vilson sanTos dos sanTos, portador(a) da CnH 
nº 00524198608, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121794/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Joao anTonio piovEsan FErnandEs, portador(a) da CnH 
nº 06982757065, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121802/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Evandro CEsar da silva, portador(a) da CnH nº 02692299212, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 

121810/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; ClaUdEMir 
HaUpT, portador(a) da CnH nº 04520924963, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121833/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; Fabio rodriGUEs dos san-
Tos, portador(a) da CnH nº 04801884254, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 121843/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; paUlo MEdEiros, portador(a) da CnH 
nº 00845791307, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 121854/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MaUriCio ConCi dalEasTE, portador(a) da CnH nº 04801884911, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121856/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; david FEr-
nando dE alMEida CisEsKi, portador(a) da CnH nº 01188820862, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
121867/2022 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 03/01/2023, aprEsEnTar 
dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habilitação, situado na 
rua Uruguai, 39 d, CEnTro - CHapECo/sC - CEp: 89802500. 
para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Chapeco, 14 
de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de 
Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870488

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4317/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: ALEXANDRE MEL-
CHErT, portador(a) da CnH nº 02329838081, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 106103/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; robson da silva JUnior, 
portador(a) da CnH nº 06721904040, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107809/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; alEX EdUardo do nasCiMEnTo MaCiEl, 
portador(a) da CnH nº 06641641583, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107830/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lEonEl viEira, portador(a) da CnH nº 
02675310857, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 107831/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
adEsio JosE da silva, portador(a) da CnH nº 02899172575, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
107976/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; CElso sTa-
diniCKi, portador(a) da CnH nº 02243185521, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 108103/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; MarCElo dElFino, portador(a) 
da CnH nº 04077338039, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 108146/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; ClaiTon ivan poMMErEninG, portador(a) da CnH 
nº 04338046691, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 108166/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
viniCiUs GUrsKi da silva, portador(a) da CnH nº 04317523710, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
108181/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; EdiGErson 
soarEs da silva, portador(a) da CnH nº 04752245852, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 116891/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; pEdro alCidEs dos 
sanTos FranCisCo, portador(a) da CnH nº 02886892048, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 116897/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; andrE FElipE da silva, 
portador(a) da CnH nº 04916269430, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122082/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JaCson dE brUM, portador(a) da CnH nº 
04203779308, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122086/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Gilsivan soarEs da silva, portador(a) da CnH nº 05335118061, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122095/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; valdEri da 
silva, portador(a) da CnH nº 04581999910, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122097/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; Gilsivan soarEs da silva, 
portador(a) da CnH nº 05335118061, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122098/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; ElioCElio soUsa da silva, portador(a) da 
CnH nº 02299627304, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 122546/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; adEMir alan bEllo, portador(a) da CnH nº 02280045129, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122558/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adEMir alan 
bEllo, portador(a) da CnH nº 02280045129, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122559/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; rodriGo aUGUsTo ConTi, 
portador(a) da CnH nº 01164564188, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122584/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lEonardo diZ aCosTa rUbini, portador(a) 
da CnH nº 05271656318, que tramita neste órgão de trânsito o 

processo administrativo 122588/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; WYnnEr FErrEira dos rEis, portador(a) da CnH 
nº 05346420497, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122603/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ElisanGEla prisCila dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
05334026290, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122606/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
osvaldo HEinZ daUMann JUnior, portador(a) da CnH nº 
01464734384, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122621/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
andrE FElipE da silva, portador(a) da CnH nº 04916269430, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122643/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; ClEbEr 
andErson aCaCio, portador(a) da CnH nº 00788275990, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122644/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; naJla Kaoana avila 
dos sanTos, portador(a) da CnH nº 05807296576, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122651/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; pEdro Joao borba, porta-
dor(a) da CnH nº 02346383456, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 122652/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; Joao FranCisCo soarEs, portador(a) da CnH 
nº 04904584136, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122663/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Edinar rEGina dE avila abUHab, portador(a) da CnH nº 
01960453565, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122665/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
lEaniCE lEdoUX alvEs, portador(a) da CnH nº 05459243156, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122669/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; vandErlEi 
GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 04569694642, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122678/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; EMErson lUiZ TibEs CoE-
lHo, portador(a) da CnH nº 02200131120, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 122695/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; GEovanE MiGUEl, portador(a) da CnH 
nº 01054015051, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122696/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
brUno dE MaCEdo, portador(a) da CnH nº 04584947545, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122714/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; lUCia viTorio MoraEs, 
portador(a) da CnH nº 03698406450, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122726/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; ClEbErson MaCHado pErEira, portador(a) 
da CnH nº 03806608517, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 122734/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; JosE riCardo KlaUMann, portador(a) da CnH nº 
00797123339, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122741/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
andrE FElipE da silva, portador(a) da CnH nº 04916269430, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122752/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; andrE Wil-
son TonioTTi, portador(a) da CnH nº 04609820366, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 122755/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; adElMo MarCos JaCo-
bi, portador(a) da CnH nº 00566519651, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 122768/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; alCEU abEl MoTElEviCZ, portador(a) 
da CnH nº 02473461827, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 122770/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; rEnaTo Hildo daConCEiCao, portador(a) da CnH 
nº 00831554232, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122780/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
pEdro aislan GrEsCHECHEn, portador(a) da CnH nº 
02648423627, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122786/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
pEdro aislan GrEsCHECHEn, portador(a) da CnH nº 
02648423627, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122787/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
dEnis da silva raMos, portador(a) da CnH nº 01138977341, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122792/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; GiCErlEi 
CandiaGo dos sanTos, portador(a) da CnH nº 02273004519, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122796/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; sinival bar-
ros da silva, portador(a) da CnH nº 03963824414, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122797/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; JUlia GUErra GrUbba, 
portador(a) da CnH nº 00803853709, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122798/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; laErTE FErraZ alEnCar, portador(a) da 
CnH nº 04230220018, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 122801/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; aCCaCio valTEr GoMEs, portador(a) da CnH nº 
02193160263, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122802/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
diEGo paUlo, portador(a) da CnH nº 05404691202, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122803/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Carlos Holanda dE liMa 
FErrEira, portador(a) da CnH nº 05287614307, que tramita 
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neste órgão de trânsito o processo administrativo 122805/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MUrilo JoaQUiM da 
silva, portador(a) da CnH nº 02170359773, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122818/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; bErnHard van CaspEl, por-
tador(a) da CnH nº 01097057276, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122823/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; iTElvino GHisi, portador(a) da CnH nº 
02300242171, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122830/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
CHarlEs robErTo KlaUbErG, portador(a) da CnH nº 
03630605966, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122835/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
JosE adEMilson olivEira, portador(a) da CnH nº 00721579706, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122836/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; pEdro JosE 
FErnandEs dos anJos, portador(a) da CnH nº 02217661053, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122838/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JosE lUiZ 
dE raMos, portador(a) da CnH nº 03219734249, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122841/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; rodriGo dE soUZa 
nasCiMEnTo, portador(a) da CnH nº 05580943343, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 122851/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; viniCiUs virGilio dE 
soUZa lavarda, portador(a) da CnH nº 01408602606, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123180/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; viniCiUs virGilio dE 
soUZa lavarda, portador(a) da CnH nº 01408602606, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123200/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; WilliaMs CosTa da 
silva, portador(a) da CnH nº 06055342982, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123210/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; GUsTavo barZoTo, portador(a) 
da CnH nº 06739907239, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123350/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lUCas KaMinsKi, portador(a) da CnH nº 05718989810, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123357/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Kassia daYa-
nE silva dE CarvalHo, portador(a) da CnH nº 06914781379, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123369/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; isaC da 
silva CorrEa, portador(a) da CnH nº 04659299604, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 123371/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; sandro diano CaTa-
FEsTa, portador(a) da CnH nº 03788308350, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123387/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; rEnaTo Cardoso dos san-
Tos, portador(a) da CnH nº 03228244856, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 123389/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; sandro diano CaTaFEsTa, portador(a) 
da CnH nº 03788308350, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 123412/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; riCardo birCKHolZ, portador(a) da CnH nº 
01070033431, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123437/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
EdUardo roCHa passos, portador(a) da CnH nº 01674942877, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123457/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; vanEssa 
MorEira dE liMa, portador(a) da CnH nº 05525960670, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123474/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; JaCKson pinHEiro, 
portador(a) da CnH nº 04900869973, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123479/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; JaCKson pinHEiro, portador(a) da CnH 
nº 04900869973, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123480/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Flavio alvEs, portador(a) da CnH nº 04523798114, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 123482/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; aUrEa dos sanTos 
bUEno silvErio, portador(a) da CnH nº 03853747034, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123483/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; sandro dE soUZa, 
portador(a) da CnH nº 02578759308, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123491/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; CaTarina YosHi KiriYa, portador(a) da 
CnH nº 02286714374, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 123495/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; andErson pErin dE JEsUs, portador(a) da CnH nº 
01505139668, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123499/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Ednilson Cardoso Candido, portador(a) da CnH nº 
03745678951, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 123502/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
TiaGo rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 05151072417, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 123532/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; raFaEl sMiEGUEl, por-
tador(a) da CnH nº 01549725137, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 123533/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; diEGo JarsCHEl GonCalvEs, porta-

dor(a) da CnH nº 03792989289, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 123536/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; oriCo roCHa, portador(a) da CnH nº 01798966965, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123538/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; oriCo ro-
CHa, portador(a) da CnH nº 01798966965, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 123539/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; dioGo viEira, portador(a) da 
CnH nº 02962256831, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124207/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; TiaGo araUJo soarEs, portador(a) da CnH nº 
04523054181, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124760/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
odair bonETi, portador(a) da CnH nº 02627352700, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 124768/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Marrissa FranCisCa 
do nasCiMEnTo piErini, portador(a) da CnH nº 02849781410, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124791/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; abdo daniEl 
MaCEdo arrUda, portador(a) da CnH nº 03497423605, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124812/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; CrislaYnE baTTisTi, 
portador(a) da CnH nº 04518900610, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124818/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; roMario da CosTa CHavEs JUnior, 
portador(a) da CnH nº 04493940128, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124819/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; diEGo JarsCHEl GonCalvEs, porta-
dor(a) da CnH nº 03792989289, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124825/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; rEnaTo bUZZi, portador(a) da CnH nº 04848591916, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124837/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; andrE va-
nini, portador(a) da CnH nº 02890938330, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 124840/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; diEGo JarsCHEl GonCalvEs, porta-
dor(a) da CnH nº 03792989289, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124845/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; GiorGio GUTsTEin KrEUsCH, portador(a) da 
CnH nº 06638411159, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124847/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; valdinEi HasKEl, portador(a) da CnH nº 06169651451, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124849/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; viniCiUs 
virGilio dE soUZa lavarda, portador(a) da CnH nº 01408602606, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124851/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; diEGo Jars-
CHEl GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 03792989289, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124853/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; robson dE olivEira, 
portador(a) da CnH nº 05351517566, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124855/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; abdo daniEl MaCEdo arrUda, porta-
dor(a) da CnH nº 03497423605, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124870/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; Maria rEnilda lEonCio, portador(a) da CnH 
nº 02829631544, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 124871/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
riCardo HEnnEl, portador(a) da CnH nº 05349738736, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124885/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; pHilipE pErEira, porta-
dor(a) da CnH nº 04073576435, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 124886/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; Carlos MollEr FilHo, portador(a) da CnH nº 
02752320462, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124889/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
robErTo sTEGEMann, portador(a) da CnH nº 03497834476, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124893/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; robErTo 
sTEGEMann, portador(a) da CnH nº 03497834476, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 124894/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; odEnir MaCiEl MoraEs, 
portador(a) da CnH nº 02724044957, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124901/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; EdUardo roCHa passos, portador(a) 
da CnH nº 01674942877, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124907/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; GEdEilson silva CrUZ, portador(a) da CnH nº 
04666158107, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124923/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
isMaEl rosa, portador(a) da CnH nº 03942069038, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 124941/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; alEXandrE ClaYTon 
lUCaTo dos sanTos, portador(a) da CnH nº 07059804173, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124945/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; robErTo 
JosE HarGEr FilHo, portador(a) da CnH nº 01398755557, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124946/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; robErTo JosE HarGEr 
FilHo, portador(a) da CnH nº 01398755557, que tramita neste 

órgão de trânsito o processo administrativo 124947/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; EdGar banKHardT, portador(a) 
da CnH nº 01562523009, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 124961/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; WElinTon lEoCadio bUsaTo, portador(a) da CnH 
nº 00646126199, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 124964/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
GrasiEla MiCHElUTTi, portador(a) da CnH nº 00843478820, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
124967/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; lUCas Mina 
GarasCHEnCo, portador(a) da CnH nº 04916256787, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124979/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; sErGio dE olivEira 
CorrEa, portador(a) da CnH nº 05671674720, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 124983/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; ToCHiME MiGUEl Hino, por-
tador(a) da CnH nº 00697627006, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124989/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; anTonio albErTo CosTa nETo, por-
tador(a) da CnH nº 04638335093, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124995/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; ETHEvaldo HansEn JUnior, portador(a) 
da CnH nº 02238625736, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125005/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; sErGio brUMMEr, portador(a) da CnH nº 03225376763, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125021/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; sErGio 
brUMMEr, portador(a) da CnH nº 03225376763, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125026/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; pEdro dE soUZa MEllo 
JUnior, portador(a) da CnH nº 04358436949, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125029/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; Fabio HEnriQUE passos 
ranGEl, portador(a) da CnH nº 02489149610, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 125039/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; siMonE bUEno obEroFFEr, 
portador(a) da CnH nº 02096923166, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125045/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; rUdinEi pErEira vEron, portador(a) 
da CnH nº 04169049407, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125049/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; ronaldo pErEira dE MEllo JUnior, portador(a) 
da CnH nº 01074740000, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125057/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; GaY Hans aiME, portador(a) da CnH nº 06403074324, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125080/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; TarCio viEi-
ra, portador(a) da CnH nº 04206496544, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 125084/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; JUlio CEsar dos sanTos, portador(a) 
da CnH nº 00840615513, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125087/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; iZaUra sCHioCHET, portador(a) da CnH nº 01341804986, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125091/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio 
JUlio dE FranCa, portador(a) da CnH nº 03107250121, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125098/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; WandErson lEonardo 
da silva, portador(a) da CnH nº 05699418309, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 125110/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Fabio HEnriQUE passos 
ranGEl, portador(a) da CnH nº 02489149610, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 125116/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; JUdEKiX da silva GoUvEia, 
portador(a) da CnH nº 05594242634, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125118/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JUliano allan braZ da silva, portador(a) 
da CnH nº 04112865935, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125124/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; GUsTavo barZoTo, portador(a) da CnH nº 06739907239, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125133/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JEan MarCos 
soUZa viEira, portador(a) da CnH nº 06350519744, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 125150/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; JEan MarCos soUZa 
viEira, portador(a) da CnH nº 06350519744, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125151/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; alan FErnandEs, portador(a) 
da CnH nº 05807487646, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125157/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; TiaGo MorEira vasConCElos, portador(a) da CnH 
nº 04450001928, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125164/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
adEMir dos sanTos rosa MoraEs, portador(a) da CnH nº 
01274111277, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125170/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ElTon robErTo dos sanTos, portador(a) da CnH nº 05857929560, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125171/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; paUlo sEr-
Gio sTEin, portador(a) da CnH nº 02761741277, que tramita 
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neste órgão de trânsito o processo administrativo 125175/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; valMir dos anJos, portador(a) 
da CnH nº 01730283036, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125183/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; JHonaTan diEGo viEira, portador(a) da CnH nº 
03559609007, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125212/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
osMar dUTra dE sanTana, portador(a) da CnH nº 03231954213, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125214/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; EvErTon 
baTisTa dE liMa, portador(a) da CnH nº 06921917503, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125218/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; lUiZ riCardo FaGUndEs, 
portador(a) da CnH nº 05176632248, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125221/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; valMir dE olivEira, portador(a) da CnH 
nº 02651983504, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125224/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
GabriEl FranCisCo da silva paZ, portador(a) da CnH nº 
05087205755, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125226/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
roMUlo boHr FrUTUoso, portador(a) da CnH nº 01659271355, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125227/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; aGEnor 
ZanElaTo nandi, portador(a) da CnH nº 03904884397, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125228/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anTonio lUiZ MaCHado, 
portador(a) da CnH nº 03239493307, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125233/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; MarCUs alEXandrE da silva, portador(a) 
da CnH nº 02137137153, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125245/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; Edson CrosKi, portador(a) da CnH nº 01681920024, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125248/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; sUsana dE 
olivEira, portador(a) da CnH nº 05486616422, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 125249/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; alEXandro ZanaTTa dal-
MarCo, portador(a) da CnH nº 02217243977, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125252/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; vilMar rodriGUEs dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 01547367362, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125259/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; Joao ManoEl Floriano da 
silva, portador(a) da CnH nº 05037112716, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125265/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; rEnan MUriEl niEHUEs, 
portador(a) da CnH nº 04084807256, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125267/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; EUGEnio baUMann, portador(a) da CnH nº 
02153320104, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125287/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MaiCon HEndrEZ rEinErT, portador(a) da CnH nº 03807761100, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125289/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; paTriCK dos 
sanTos CUsTodio, portador(a) da CnH nº 06681735919, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125299/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos anTUnEs FEr-
nandEs, portador(a) da CnH nº 04200431955, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 125302/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; lEonardo dE JEsUs saM-
paio da silva, portador(a) da CnH nº 06181733195, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 125319/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MiCHaEl doUGlas FEr-
nandEs dias, portador(a) da CnH nº 06693294592, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 125330/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; sidinEi JosE ToMaZoni, 
portador(a) da CnH nº 01423535470, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125331/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; alEXsandro FonTE do nasCiMEnTo, 
portador(a) da CnH nº 06639514740, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125342/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lUCas EdUardo GoMEs, portador(a) da 
CnH nº 06162375671, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125344/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; saManTHa pErEira GoMEs, portador(a) da CnH nº 
05904583966, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 125348/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
rodGEr barJona, portador(a) da CnH nº 02985342920, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125350/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Edson CrosKi, portador(a) 
da CnH nº 01681920024, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 125351/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; TaTianE CordEiro MarQUEs, portador(a) da CnH 
nº 06495642413, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 125359/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
viTor diniZ dE MEdEiros, portador(a) da CnH nº 03078960390, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125366/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; inEs Co-
CHoroWsKY, portador(a) da CnH nº 04414779982, que tramita 

neste órgão de trânsito o processo administrativo 125367/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; brUna valEria dE soUZa, 
portador(a) da CnH nº 06722979733, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125370/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; Edinar rEGina dE avila abUHab, porta-
dor(a) da CnH nº 01960453565, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 125374/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; daianE silva, portador(a) da CnH nº 04763417887, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125386/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; dEivis FEr-
nando MUllEr CUbas, portador(a) da CnH nº 04532891689, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125395/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; CHarlEs 
GEovanni Grossi, portador(a) da CnH nº 02327532305, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125396/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; EvEraldo HEinZEn, 
portador(a) da CnH nº 01759024691, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 125397/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; MarCos ribEiro da silva, portador(a) da 
CnH nº 01063539402, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 125398/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; Edson CrosKi, portador(a) da CnH nº 01681920024, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
125410/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; abdo daniEl 
MaCEdo arrUda, portador(a) da CnH nº 03497423605, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 125436/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Joao baTisTa vas va-
lEnTE, portador(a) da CnH nº 01330774602, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 125450/2022 por in-
fringência 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, NOTI-
FiCados para, até o dia 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa 
EsCriTa no órgão de registro de habilitação, situado na rua blu-
menau, 2103, america - JoinvillE/sC - CEp: 89204328. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Joinville, 14 de 
novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de 
Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870489

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4318/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: HELIO FERNANDO 
diEHl, portador(a) da CnH nº 01776964267, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 105338/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; Jair orEsTEs palosKi, por-
tador(a) da CnH nº 04675637123, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 105348/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; vilMar pirEs, portador(a) da CnH nº 
01618188967, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 105394/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
KarinE povala, portador(a) da CnH nº 03572457245, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 105436/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; CaTia liZianE pandolFo, 
portador(a) da CnH nº 04656704606, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 105472/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; dElCio borsCHEid, portador(a) da CnH nº 
02277839674, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 105490/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
diEGo raFaEl bECKEr CapEllari, portador(a) da CnH nº 
04159441349, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 105527/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
GilMar lUiZ MaCHado dE CaMpos, portador(a) da CnH nº 
00963332511, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 105589/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
vandro disnEr, portador(a) da CnH nº 04521549464, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 105610/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; GECi rossET, portador(a) 
da CnH nº 04971827953, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 105639/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; iTaMar GonCalvEs, portador(a) da CnH nº 04611337540, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
105641/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Elias da 
rosa vaZ, portador(a) da CnH nº 01439471500, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 105686/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; robErTo dE lara, portador(a) 
da CnH nº 03577312349, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 105731/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; JUliano vaZ, portador(a) da CnH nº 06157298179, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
105838/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Edson adria-
no CosTa, portador(a) da CnH nº 03857942105, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 105865/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; andErson paTriCK sToC-
Co, portador(a) da CnH nº 05211697978, que tramita neste órgão 

de trânsito o processo administrativo 105879/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; rUdinEi braUlio dos sanTos, porta-
dor(a) da CnH nº 04477051772, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 105883/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; rUdinEi braUlio dos sanTos, portador(a) da 
CnH nº 04477051772, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 105885/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; nadia aparECida pETrY, portador(a) da CnH nº 
01885941440, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 105958/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
daUri pErEs, portador(a) da CnH nº 04537318193, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 105971/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Jair dill, portador(a) da CnH 
nº 02724491211, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 106351/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
riCHard FranZEn, portador(a) da CnH nº 03986513956, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 106358/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; CaUE naTa ToMaZini, 
portador(a) da CnH nº 06487943923, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106359/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; MarCos KlisMann balbinoT GoMEs, 
portador(a) da CnH nº 05649839452, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106370/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; viCEnTE MElZ, portador(a) da CnH nº 
06493632390, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 106378/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
nEiMar roCKEMbaCH, portador(a) da CnH nº 06684690221, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106401/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; EdUardo 
lUiZ ZanCHT, portador(a) da CnH nº 06641582903, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 106441/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; dilMar dE soUZa Gonsal-
vEs lisboa, portador(a) da CnH nº 06021518498, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 106455/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Jonas aUGUsTo ZUCCHi, 
portador(a) da CnH nº 04324996170, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106473/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; ElEno dE CarvalHo prUdEnTE, porta-
dor(a) da CnH nº 05172351305, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 106522/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; Joao raFaEl dE GodoY, portador(a) da CnH 
nº 06844402916, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 106524/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
vilMar dUTra, portador(a) da CnH nº 06012544499, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 106525/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MEssias bECKEr, por-
tador(a) da CnH nº 01636997102, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106526/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; Joao HoraCio dornEllEs, portador(a) 
da CnH nº 01722008950, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 106531/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lEonardo bUCHMann, portador(a) da CnH nº 
01643889754, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 106543/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
FErnando THoME, portador(a) da CnH nº 05099650801, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 106567/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Joao paUlo vEnson, 
portador(a) da CnH nº 06882470900, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106582/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; darlan osvaldo roHriG, portador(a) da 
CnH nº 01958514290, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 106584/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MaUri rodriGUEs FrUTUoso, portador(a) da CnH 
nº 04214101677, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 106590/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Jonas aUGUsTo ZUCCHi, portador(a) da CnH nº 04324996170, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106596/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; alTaMir 
rodriGUEs pErEira, portador(a) da CnH nº 02579030043, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106600/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Edvino pE-
rEs, portador(a) da CnH nº 01130954262, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 106611/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; roGErio riCardo nEUKaMp, portador(a) 
da CnH nº 04820451900, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 106643/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lEandro HEnKEl, portador(a) da CnH nº 06136353150, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106659/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adEMir GE-
rEMia, portador(a) da CnH nº 01506471135, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 106677/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; dilMar dE soUZa GonsalvEs 
lisboa, portador(a) da CnH nº 06021518498, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 106691/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; MarCio dE Morais, portador(a) 
da CnH nº 02334079592, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 106728/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lEandro JUnior raiEsKi, portador(a) da CnH nº 
06922736404, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 106747/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
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anTonio volMir dE aGUiar, portador(a) da CnH nº 01430617407, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106748/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Joao vini-
CiUs KoCHHann, portador(a) da CnH nº 04653249911, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 106749/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; adriano ZUCCHi, porta-
dor(a) da CnH nº 03632427104, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 106759/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; ronaldo pEdroso, portador(a) da CnH nº 
05831418770, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 106783/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
valdir nUnCio, portador(a) da CnH nº 00871595504, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 106843/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; vandErson borTon-
CEllo, portador(a) da CnH nº 06695250056, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 106870/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; THaironE varoTTo, portador(a) 
da CnH nº 04224140178, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 106928/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; rEGis lUan MorETTi, portador(a) da CnH nº 
06449509738, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 106944/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
vilson pErEira ForTEs JUnior, portador(a) da CnH nº 
05910741411, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 106947/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
darlan osvaldo roHriG, portador(a) da CnH nº 01958514290, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
106969/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; rUdiMar 
dall olivo, portador(a) da CnH nº 04565149858, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 106971/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; sErGio da CosTa, por-
tador(a) da CnH nº 03560913303, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 106996/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; lirio spiEs, portador(a) da CnH nº 
05035818021, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 107012/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
doUGlas bUTTnEr, portador(a) da CnH nº 04884977180, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 107013/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; naTaliCio da silva, 
portador(a) da CnH nº 01966672549, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107023/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; HEnriQUE lUiZ FrEiTaG, portador(a) da 
CnH nº 07250148222, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 107024/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MaXiMiliano CiCEri, portador(a) da CnH nº 01679835565, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
107046/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; alan FEr-
rEira orTiZ, portador(a) da CnH nº 06811883234, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 107067/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; alan FErrEira orTiZ, 
portador(a) da CnH nº 06811883234, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107251/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; MElissa rHodEn, portador(a) da CnH 
nº 06323022186, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 107258/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
vilMar dUTra, portador(a) da CnH nº 06012544499, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 107282/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; EdEMilson draCHEsKi, 
portador(a) da CnH nº 02407285880, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107305/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; rEGis lUan MorETTi, portador(a) da 
CnH nº 06449509738, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 107340/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; Joao raFaEl dE GodoY, portador(a) da CnH nº 
06844402916, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 107363/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
vilMar dUTra, portador(a) da CnH nº 06012544499, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 107364/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; paUlo inaCio ribEiro, 
portador(a) da CnH nº 01365664742, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 107438/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; Elias ZanETTi da silva, portador(a) da 
CnH nº 05772976902, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 107474/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; EliEnai david da silva, portador(a) da CnH nº 
06275987056, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 107476/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
rUdinEi MUEllEr andrEs, portador(a) da CnH nº 07176640508, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
107487/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; daniElE 
sCHMidT, portador(a) da CnH nº 03151895471, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 107557/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; EdinEia piasEsKi, portador(a) 
da CnH nº 03613717005, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 107602/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; doUGlas andrE sCHMiTT, portador(a) da CnH nº 
05946886711, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 107615/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MaX ZanElla, portador(a) da CnH nº 05683861322, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 107636/2022 

por infringência ao art. 261, ii do CTb; sEbasTiao rodriGUEs 
dos sanTos, portador(a) da CnH nº 01686171671, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 110403/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; ivETE da FonsECa Kai-
sEKaMp, portador(a) da CnH nº 04609999900, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 110415/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; GElson dE soUZa, portador(a) 
da CnH nº 03057271431, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 110420/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; CElso MaldanEr, portador(a) da CnH nº 01026880512, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
110436/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JEan Carlos 
MarTini, portador(a) da CnH nº 06540905870, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 121978/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; MarilEi salETE piaCEnTini, 
portador(a) da CnH nº 03553067924, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126037/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; Fabiola raQUEl HEnn, portador(a) da 
CnH nº 05278300053, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 126123/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MarCos GElso Canan, portador(a) da CnH nº 
03749422148, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126136/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MarCos GElso Canan, portador(a) da CnH nº 03749422148, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126148/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos 
GElso Canan, portador(a) da CnH nº 03749422148, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 126281/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos GElso Canan, 
portador(a) da CnH nº 03749422148, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 126303/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; MarCos GElso Canan, portador(a) da 
CnH nº 03749422148, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 126455/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MarCos GElso Canan, portador(a) da CnH nº 
03749422148, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 126462/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MarCos GElso Canan, portador(a) da CnH nº 03749422148, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
126463/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos 
GElso Canan, portador(a) da CnH nº 03749422148, que trami-
ta neste órgão de trânsito o processo administrativo 126525/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos GElso Canan, 
portador(a) da CnH nº 03749422148, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 128197/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; MarCos GElso Canan, portador(a) da 
CnH nº 03749422148, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 128219/2022 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 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de regis-
tro de habilitação, situado na rua Waldemar rangrab, 569, CEn-
Tro - sao MiGUEl do oEsTE/sC - CEp: 89900000. para ciên-
cia do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Sao Miguel do Oeste, 
14 de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade 
de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870490

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4319/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: GUNAR HENRIQUE 
THEilaCKEr, portador(a) da CnH nº 03250236977, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 108321/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; GECir Cirino dE alMEi-
da, portador(a) da CnH nº 02536805096, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 108370/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; diEison FranCa, portador(a) da CnH nº 
04985741231, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 108844/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
daiara KaTHrYnn rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 
05562604763, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 108888/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Eloir JosE dE araUJo dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
05919500096, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 110485/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Edin ClEoMar GraboWsCHi, portador(a) da CnH nº 05233119460, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
110489/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; rosinaldo 
inaCio da silva, portador(a) da CnH nº 05939577900, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 110608/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; GErson sCHWEdEr, 
portador(a) da CnH nº 02263494338, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110642/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; osMar pinHo, portador(a) da CnH nº 

02706397380, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 110669/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ClEbErson silva dE FrEiTas, portador(a) da CnH nº 05454999451, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
110671/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; lUCiano 
raasCH, portador(a) da CnH nº 01181343219, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 110680/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; MiraGilson dE assis GoMEs, 
portador(a) da CnH nº 04253472114, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110717/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; MaUriCio dias, portador(a) da CnH nº 
02583155771, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 110728/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
rEnaldino pianEZEr, portador(a) da CnH nº 02916392599, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
110730/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; GilbErTo 
CardoZo, portador(a) da CnH nº 00782242540, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 110735/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; EdGar da silva MiCHEls, 
portador(a) da CnH nº 05260940729, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110742/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; nElson pianEZEr, portador(a) da CnH nº 
03126540174, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 110743/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ElianE aparECida KiTaisKi, portador(a) da CnH nº 06265322350, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
110744/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; GabriEl 
sCHUlTZ, portador(a) da CnH nº 06865091072, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 110752/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; rosanGEla ClEMEnTE dE 
soUZa, portador(a) da CnH nº 03862708271, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 110758/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; TiaGo alEXandrE da silva, 
portador(a) da CnH nº 05519970180, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110761/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; GECir Cirino dE alMEida, portador(a) da 
CnH nº 02536805096, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 110772/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MarCElo HEnriQUE MansKE, portador(a) da CnH 
nº 04169886562, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 110783/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
rodriGo roEdEl, portador(a) da CnH nº 04412139190, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 110804/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCos MorEira paZ, 
portador(a) da CnH nº 05152992660, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110810/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; HErson da silva, portador(a) da CnH nº 
04636895707, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 110811/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
EZEQUiEl FErrEira soarEs, portador(a) da CnH nº 06498317015, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
110813/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; alEXandro 
bonETTi, portador(a) da CnH nº 03399498055, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 110820/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; alTair JUnior siQUEira, 
portador(a) da CnH nº 03166838992, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110827/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; FElipE sTEFani CarvalHo Honorio, 
portador(a) da CnH nº 05161852079, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110844/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lUCas GabriEl HaFEMann, portador(a) 
da CnH nº 05713702982, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 110846/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; MarlisE aTanasio dos sanTos, portador(a) da 
CnH nº 02431654595, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 110873/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; Jair dE lara, portador(a) da CnH nº 01249218203, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
111018/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; rEnaTo 
niEss, portador(a) da CnH nº 03838853600, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 111030/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; adElio Knop, portador(a) da 
CnH nº 00958953259, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 111031/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; adEMir Marino TrEin, portador(a) da CnH nº 03111907920, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
111032/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JoCiMar 
roCHa, portador(a) da CnH nº 04639363415, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 111052/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; vilso lorini, portador(a) da 
CnH nº 03818463895, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 111064/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; JosEMar CarvalHo, portador(a) da CnH nº 01215940353, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
111070/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; EliZandro 
KUllaK dE soUZa, portador(a) da CnH nº 03253772483, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 111079/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Marino silvEira FilHo, 
portador(a) da CnH nº 01105743977, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 111114/2022 por infringência ao 

PÁGINA 38 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.897 16.11.2022 (QUARTA-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.



art. 261, ii do CTb; sidnEi pErEira dos sanTos, portador(a) 
da CnH nº 03451001125, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 111126/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; MiCHaEl JonaTan larGUra, portador(a) da CnH 
nº 06998310559, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 111201/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Eliandro lorini, portador(a) da CnH nº 04876775769, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 111205/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Giovani KriEsEr, porta-
dor(a) da CnH nº 04913054403, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 111242/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; ivan roGErio varGas, portador(a) da CnH nº 
04387376494, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 111249/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Edilson vErGopolan, portador(a) da CnH nº 05515299502, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
111252/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; WEslEY 
lUCas Morais, portador(a) da CnH nº 06913462607, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 111298/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Evaldo XaviEr dE MoU-
ra, portador(a) da CnH nº 00777829393, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 111328/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; roMUlo sCHErEr, portador(a) da CnH 
nº 04601022232, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 111332/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ClEiTon pEdro da CosTa, portador(a) da CnH nº 06274567990, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
111346/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; raFaEl Mo-
rETi, portador(a) da CnH nº 03117682708, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 111367/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; EliCio paUl, portador(a) da 
CnH nº 01891568566, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 111414/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; adElio Knop, portador(a) da CnH nº 00958953259, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 111425/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; lEonir pUriM, portador(a) 
da CnH nº 01155993840, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 111462/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; TaliTa GidEanE da silva, portador(a) da CnH nº 
06081725790, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 111468/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Edson vandEr dE soUZa, portador(a) da CnH nº 01452148530, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
111530/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adEMar 
dUMKE, portador(a) da CnH nº 02618084816, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 111578/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; HEnriQUE nUnEs dE olivEi-
ra, portador(a) da CnH nº 06868129546, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 111665/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; alCEU dE borba, portador(a) da CnH nº 
01267641105, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 111707/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
WaldinEi sCHMidT, portador(a) da CnH nº 06029626481, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 111711/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; alEXandrE pErEira 
dos sanTos, portador(a) da CnH nº 07156269793, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 111712/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; dHoni dE soUZa CaMpos, 
portador(a) da CnH nº 03881309642, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 111716/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; alGaCir EidT, portador(a) da CnH nº 
00997407720, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 111719/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
brUno HEnriQUE da silva, portador(a) da CnH nº 05544551790, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
112301/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; raFaEl FEr-
rEira, portador(a) da CnH nº 01068155250, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 112376/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; andrE FErnando CrUZ, 
portador(a) da CnH nº 03795157421, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 112380/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lUCas rodriGo borGEs, portador(a) da 
CnH nº 06175167598, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 112390/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; FidEnCio roQUE lEMEs dos sanTos, portador(a) 
da CnH nº 00653223850, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 112397/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lUiZ Carlos HEidriCH, portador(a) da CnH nº 
03430126815, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 112437/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
lUiZ Carlos HEidriCH, portador(a) da CnH nº 03430126815, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
112438/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; osMar ni-
CoCElli JUnior, portador(a) da CnH nº 05386626602, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 112463/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Fabiano valCanaia, 
portador(a) da CnH nº 04742279206, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 112469/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; GlaUCiano da silva porTo, portador(a) 
da CnH nº 02242382712, que tramita neste órgão de trânsito o 

processo administrativo 112478/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; MarCElo HEnriQUE MansKE, portador(a) da CnH 
nº 04169886562, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 112482/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
EdMilson da silva CosTa JUnior, portador(a) da CnH nº 
04413725260, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 112520/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
rodriGo dUTra FranZ, portador(a) da CnH nº 07140860279, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
112573/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; sHisdElEi 
da silva, portador(a) da CnH nº 04117389570, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 112595/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; paUlo HEnriQUE brUCH, 
portador(a) da CnH nº 00850883506, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 112598/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; Janir da silva, portador(a) da CnH nº 
02444885117, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 112613/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
andErson diEGo KlUG, portador(a) da CnH nº 05559124148, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
112672/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; lodEMar 
Kanis, portador(a) da CnH nº 00785771857, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 112709/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; YUri paGanElli, portador(a) 
da CnH nº 05736688363, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 112718/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; EdUardo GabriEl volTolini, portador(a) da CnH 
nº 07040165352, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 112735/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
WEslEY lUCas Morais, portador(a) da CnH nº 06913462607, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
112752/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Evaldo Xa-
viEr dE MoUra, portador(a) da CnH nº 00777829393, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 112775/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Kailara ClariCE oTT, 
portador(a) da CnH nº 06447853232, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 112789/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; dalvir ivo dE briTEs naTH, portador(a) 
da CnH nº 03946658979, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 112806/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; MarlY rEGina CosTa da silva, portador(a) da CnH 
nº 04177363860, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 112840/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ClaUdir dE FrEiTas, portador(a) da CnH nº 03304895570, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 112879/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCElo lUiZ borGEs 
dE liMa, portador(a) da CnH nº 06576843844, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 113363/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; brUno HEnriQUE da silva, 
portador(a) da CnH nº 05544551790, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 113425/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; Evandro JUnior alvEs paCHECo, por-
tador(a) da CnH nº 04892555105, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 113517/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; EMErson dElandrEa, portador(a) da CnH 
nº 04431343703, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 113535/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
EdilsEnEi vErGopolan, portador(a) da CnH nº 03973120775, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
113798/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; paUlo CEsar 
Cardoso, portador(a) da CnH nº 02810036002, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 113805/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; JorGE MoraEs da Con-
CEiCao, portador(a) da CnH nº 04445829991, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 114388/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; MarConE FErrEra da silva, 
portador(a) da CnH nº 05378883841, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 114435/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JosE Carlos sCHarF, portador(a) da CnH 
nº 03721868900, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 114501/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
raFaEl Garbo, portador(a) da CnH nº 03377416436, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115882/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; JEan JosE dos sanTos, 
portador(a) da CnH nº 04768405181, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115917/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; Willian raFaEl Cardoso, portador(a) da 
CnH nº 06419409840, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115926/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; JEFErson da silva dE CaMarGo, portador(a) da 
CnH nº 05605438382, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115927/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; vilso lorini, portador(a) da CnH nº 03818463895, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115931/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; andErson GUTKnECHT, 
portador(a) da CnH nº 06164718598, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115932/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; adilson sTYbUrsKi, portador(a) da CnH 
nº 03526911764, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115964/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 

raFaEl HEnriQUE da CosTa, portador(a) da CnH nº 05624575118, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
116319/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; rosEMiro 
bEnEdiTo da CosTa, portador(a) da CnH nº 06895306530, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 119286/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MaTHEUs EdUardo dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 06849618292, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 119324/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; ivo baHr, portador(a) da CnH 
nº 01260111343, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 124305/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ivo baHr, portador(a) da CnH nº 01260111343, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 124312/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Jair riCardo Cipriani dE 
soUsa CoElHo, portador(a) da CnH nº 05342671655, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 124331/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; sandro GabriEl dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 06583791934, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 124335/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; JonaTHan ailson rosa, 
portador(a) da CnH nº 04375029239, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 124340/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JoEl dos sanTos, portador(a) da CnH nº 
02518021509, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124745/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Jair riCardo Cipriani dE soUsa CoElHo, portador(a) da 
CnH nº 05342671655, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 124747/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MoZarT nUnEs JUnior, portador(a) da CnH nº 
04052238280, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 124751/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MaiKon Will, portador(a) da CnH nº 05015352804, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127195/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; MaYCKon XaviEr dE Mo-
raEs, portador(a) da CnH nº 03051769139, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127198/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; visMarQUE GraZianE FlorEs, 
portador(a) da CnH nº 04401986057, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127203/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; ClaUdinEi aparECido MaCHado, porta-
dor(a) da CnH nº 02011387335, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 127211/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; JaCob JosE CoElHo JUnior, portador(a) da 
CnH nº 03372354665, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127216/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; ClaUdinEia silva viEira, portador(a) da CnH nº 
05991948721, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 127222/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
JonaTHan ailson rosa, portador(a) da CnH nº 04375029239, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127240/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; JoEl dos 
sanTos, portador(a) da CnH nº 02518021509, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 127252/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; lUCiano siMiano, portador(a) 
da CnH nº 04325141643, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127253/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; alEXandrE MarCElo KUHnEn, portador(a) da CnH 
nº 00923035326, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127266/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ClaYTon sCHaFEr, portador(a) da CnH nº 04871432320, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 127267/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; MoZarT nUnEs JUnior, 
portador(a) da CnH nº 04052238280, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127274/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; ClEiTon dE QUadros FiGUEiro, portador(a) 
da CnH nº 01951868296, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127275/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; lEandro dE MaCEdo lopEs, portador(a) da CnH 
nº 06959850798, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 127276/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ivan robErTo plEbani, portador(a) da CnH nº 01175047206, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127282/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; riCardo 
lUis soarEs, portador(a) da CnH nº 05616385876, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 127300/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; EvErTon EidT, portador(a) 
da CnH nº 01672801810, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 127306/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; Fabiano Carl, portador(a) da CnH nº 03107339288, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
127317/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; ClaUdEnir 
saCHETTi, portador(a) da CnH nº 00790665452, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 127328/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; lUCiano da silva bErMann, 
portador(a) da CnH nº 06929918254, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 127333/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; darCi olivEira dE soUZa, portador(a) da 
CnH nº 04473165941, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 127343/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb. E, constando nos autos dos respectivos processos que 
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os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sa-
bido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de regis-
tro de habilitação, situado na rua Humberto de Campos, 242, 
velha - blUMEnaU/sC - CEp: 89036050. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. blumenau, 14 de novembro de 2022. 
sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870491

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4320/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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: JOSE MARIA DA 
rosa JUnior, portador(a) da CnH nº 05050391560, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 116328/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; KaYo nEGrEiros da silva, 
portador(a) da CnH nº 03773526362, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122110/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; aGUinaldo dE aGUiar, portador(a) da CnH 
nº 02786381054, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122112/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
FErnando TonETT, portador(a) da CnH nº 02064766751, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122114/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; alEXssandro valdECi 
basTos, portador(a) da CnH nº 04073461595, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 122115/2022 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 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa 
EsCriTa no órgão de registro de habilitação, situado na rua sete 
de setembro, 600, CEnTro - iTaJai/sC - CEp: 88301201. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Itajai, 14 de novembro 
de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito do 
dETran.

Cod. Mat.: 870492

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4321/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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 re-
solução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: VANTAIR ECCHER, 
portador(a) da CnH nº 02237900316, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 112157/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; iaGo MinaTTi, portador(a) da CnH nº 
05059071610, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 112187/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
FabriCio sEvErino, portador(a) da CnH nº 02644705410, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 112194/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; iaGo MinaTTi, portador(a) 
da CnH nº 05059071610, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 112202/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; iaGo MinaTTi, portador(a) da CnH nº 05059071610, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
112269/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; iaGo MinaT-
Ti, portador(a) da CnH nº 05059071610, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 112270/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; paUlo robErTo dE soUsa, portador(a) 
da CnH nº 03712465906, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 112271/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; doMinGos roMildo rodriGUEs, portador(a) da 
CnH nº 03436068356, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 113885/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; Cassiano CorrEa dalri, portador(a) da CnH nº 
05372916985, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 113910/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
FilinTo MarCHi, portador(a) da CnH nº 03499150507, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 113911/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Edilson Cardoso, 
portador(a) da CnH nº 06540293933, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 113928/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; rodriGo piva, portador(a) da CnH nº 
04590868004, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 113975/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
valMir JosE niCHElaTi, portador(a) da CnH nº 02977293980, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
113982/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; rEnilson 
JaraCEsKi, portador(a) da CnH nº 00947973862, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 113986/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; KEllY CrisTina MEdEiros 
soUZa bErGlEr, portador(a) da CnH nº 01844784360, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 114028/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; anGEliCa lUiZa baMbi-
nETTi, portador(a) da CnH nº 04938473863, que tramita neste 

órgão de trânsito o processo administrativo 114202/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; CrisTino alvEs da silva, 
portador(a) da CnH nº 04800567527, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 114205/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; dioGo da CUnHa, portador(a) da CnH nº 
05024040620, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 114206/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
arTUr FabEni da silvEira, portador(a) da CnH nº 01232733165, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115689/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; lEandro 
ariJU, portador(a) da CnH nº 05569185844, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 115713/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; alEXandrE CrUZ andradE, 
portador(a) da CnH nº 02507659550, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115749/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; alEXandrE sCHErnosCKi, portador(a) da 
CnH nº 03228757597, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115750/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; MarCElo da silva soUZa, portador(a) da CnH nº 
01969975875, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115756/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MarCos aUrElio soarEs, portador(a) da CnH nº 04009274260, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115768/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; Joao riCar-
do lUCiano, portador(a) da CnH nº 05934336533, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115777/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; brUno rosvadosKi, porta-
dor(a) da CnH nº 06157262186, que tramita neste órgão de trân-
sito o processo administrativo 115798/2022 por infringência ao art. 
261, ii do CTb; ClEiTon TrindadE, portador(a) da CnH nº 
03830897060, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 115804/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
osCar vEnEri, portador(a) da CnH nº 01331207202, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 115810/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; davi naiZ, portador(a) da 
CnH nº 02584453904, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 115812/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; JUCEMar KUHn, portador(a) da CnH nº 04335572096, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
115815/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; adEMir pisKE, 
portador(a) da CnH nº 02915347058, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 115825/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; dElCiEl GoMEs lEiTE, portador(a) da CnH 
nº 05371674623, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 115826/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
MilTon JUsTi, portador(a) da CnH nº 02984456692, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 115865/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; MarCElino FErrEira da 
CosTa, portador(a) da CnH nº06853102694, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 115866/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; JEsiMar FErrEira dos san-
Tos, portador(a) da CnH nº 05668609681, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 115909/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; MarCio baCH, portador(a) da CnH nº 
02915427149, que tramita neste órgão de trânsito o processo ad-
ministrativo 122268/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
KlEbEr nobrEGa pinHEiro, portador(a) da CnH nº 06287822668, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
122277/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; WilliaM 
andrE barbosa, portador(a) da CnH nº 04954659590, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 122338/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; GlEidson da silva oli-
vEira, portador(a) da CnH nº 06075136637, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122412/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; CHarlEs dE olivEira Cava-
lHEiro, portador(a) da CnH nº 05479971490, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 122421/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; ivan GoHr, portador(a) da CnH 
nº 03791430250, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 123186/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
YaTHaM YUri lUiZ da silva, portador(a) da CnH nº 05433674001, 
que tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 
123272/2022 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 03/01/2023, aprEsEnTar 
dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habilitação, situado na 
rua pedro Werner, 98, CEnTro - brUsQUE/sC - CEp: 88370000. 
para ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Brusque, 14 
de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de 
Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870493

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4322/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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: LUIS CAETA-
no da rosa, portador(a) da CnH nº 04843291210, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 110267/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; lEandro bilibio, por-
tador(a) da CnH nº 02398243030, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 110308/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; JEan Carlos do prado, portador(a) 
da CnH nº 05465322089, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 110315/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; ClairTon Carlos CadorE, portador(a) da CnH 
nº 00939138679, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 110337/2022 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 03/01/2023, 
aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habili-
tação, situado na rua João beux sobrinho, 788, CEnTro - sao 
loUrEnCo do oEsTE/sC - CEp: 89990000. para ciência do 
infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Sao Lourenco do Oeste, 14 
de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de 
Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870494

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4323/2022 sandra 
Mara pErEira, autoridade de Trânsito do dETran, 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: IRMA APARECIDA 
dE barros, portador(a) da CnH nº 06028281791, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 105536/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; alEXandro ribEiro 
barbosa, portador(a) da CnH nº 05167383949, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 111740/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; brUno ZanCHETT da 
silva, portador(a) da CnH nº 06353564507, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 111830/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; andrEia dE liZ branCo 
paTEl, portador(a) da CnH nº 04016981970, que tramita nes-
te órgão de trânsito o processo administrativo 111893/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; TaMara CarvalHo liMa, 
portador(a) da CnH nº 04529057986, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 111901/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; sUElEn olivEira Cardoso, portador(a) 
da CnH nº 04712475671, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 111990/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; MarCElo dos sanTos rosa, portador(a) da CnH 
nº 06284178720, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 112037/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
doUGlas FElipE, portador(a) da CnH nº 04128110547, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 112071/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; Willian TiaGo varEla silva, 
portador(a) da CnH nº 07012588770, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 112073/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; andrEssa larissa anasTÁCio dE liMa, 
portador(a) da CnH nº 05960003801, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 121880/2022 por infringên-
cia ao art. 261, ii do CTb; valdair dos praZErEs ribEiro, 
portador(a) da CnH nº 02896071254, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121911/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; andrEia rEGina dEMErTinE rodriGUEs, 
portador(a) da CnH nº 02857038524, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121923/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; anTonio baldUino dElla GiUsTina, 
portador(a) da CnH nº 03903270432, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 121940/2022 por infringência 
ao art. 261, ii do CTb; EdElCio EraClEs raMos dUarTE, 
portador(a) da CnH nº 03924401380, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 122146/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JaCKson dE JEsUs CorrEa, portador(a) 
da CnH nº 06526846495, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 122163/2022 por infringência ao art. 261, 
ii do CTb; GUsTavo boll dos sanTos, portador(a) da CnH 
nº 06926316598, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 122210/2022 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 03/01/2023, 
aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro de habili-
tação, situado na av. belisário ramos, 5430, CEnTro - laGEs/
sC - CEp: 88502102. para ciência do infrator, é expedido o presente 
edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catari-
na. lages, 14 de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, 
autoridade de Trânsito do dETran.

Cod. Mat.: 870496

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da Jari 4357/2022 san-
dra Mara pErEira, autoridade de Trânsito da CirETran de 
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Florianópolis, 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 dEFEriMEnTo parCial, 
referente o(a) lUiZ anTonio da silvEira raMos, portador(a) 
da CnH nº 00541378808, processo administrativo nº 42192/2021. 
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 03/01/2023 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. Florianopolis, 14 de novembro 
de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito da 
CirETran de Florianópolis.

Cod. Mat.: 870497

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo da dECisÃo da Jari 4370/2022 san-
dra Mara pErEira, autoridade de Trânsito da CirETran de 
Florianópolis, 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 nÃo ConHECiMEnTo, 
referente o(a) Carlos albErTo alvEs, portador(a) da CnH 
nº 01786063166, processo administrativo nº 1066/2017. 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 03/01/2023 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. Florianopolis, 14 de novembro de 2022. 
sandra Mara pErEira, autoridade de Trânsito da CirETran 
de Florianópolis.

Cod. Mat.: 870502

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4391/2022 sandra Mara 
pErEira, autoridade de Trânsito da CirETran de Florianó-
polis, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasi-
leiro) 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: 
Edson lUdGErio da silva, portador(a) da CnH nº 03140319228, 
pelo prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 49931/2022; valMor 
Carlos dall aGnol, portador(a) da CnH nº 02937720455, 
pelo prazo de 8 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 50191/2022. Taiala 
saMpaio soUZa, portador(a) da CnH nº 04300459478, pelo 
prazo de 12 MESES, por infringência ao Art. 261, I do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 117935/2021. bem como, 
nos termos do art. 268, ii do Código de Trânsito brasileiro, subme-
tê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem de 30hs, 
na forma presencial ou a distância, a ser realizado em instituição 
credenciada pelo dETran/sC e a exame teórico de reciclagem, 
a ser realizado presencialmente nas dependências de qualquer 
Circunscrição regional de Trânsito do Estado de santa Catarina 
mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos res-
pectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) se 
encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital, 
noTiFiCados para, até o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Florianopolis, 
14 de novembro de 2022. sandra Mara pErEira, autoridade 
de Trânsito da CirETran de Florianópolis

Cod. Mat.: 870530

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO N. 366/2022 - 8794
o departamento Estadual de Trânsito de santa Catarina - dE-
Tran/sC, em conformidade com as competências estabelecidas 

na lei 9.503/97 - Código de Trânsito brasileiro - CTb, e demais 
regulamentações do Conselho nacional de Trânsito - ConTran, 
especialmente as resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares e 
consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso ii, pa-
rágrafo único, artigo 281 do CTb, noTiFiCa da aUTUaÇÃo os 
proprietários e/ou infratores dos veículos relacionados no edital 
da publicação nº 366/2022, podendo ser interposta a dEFEsa da 
aUTUaÇÃo até a data indicada no mesmo edital, junto a qual-
quer unidade administrativa do dETran/sC, devendo, para tan-
to, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes do-
cumentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou 
de documento que conste a placa do veículo e o número do auto 
de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação 
oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, 
se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) 
procuração quando for o caso; d) cópia do Crlv; e) original e/ou 
cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colabo-
rar para o esclarecimento dos fatos alegados. a defesa deverá ter 
somente um auto de infração como objeto. idEnTiFiCaÇÃo do 
CondUTor inFraTor: 1) Caso o proprietário do veículo não 
seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-
-lo ao dETran/sC, até a data limite prevista neste edital. para 
tanto deverá preencher formulário próprio (disponível no portal 
- https://www.detran.sc.gov.br/infracoes/requerimento-de-recur-
sos) acompanhado dos seguintes documentos: CondUTor 
INFRATOR: a) Cópia reprográfica legível do documento de habi-
litação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. 
b) para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no 
item anterior, anexar comprovante da data de entrada no brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do 
documento de identificação oficial com fotografia e assinatura; d) 
Cópia do Crlv; e) se o proprietário ou o condutor infrator pos-
suir um representante legal, este deverá juntar o documento que 
comprove a representação (contrato social, procuração etc) e do-
cumento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o pro-
prietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da 
assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos 
nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de 
documento em que conste cláusula de responsabilidade por infra-
ções cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veícu-
lo no momento do cometimento da infração; g) se o proprietário é 
órgão ou Entidade pública, e não tenha sido possível a coleta da 
assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos 
nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário o ofício do 
representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor 
infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se de 
veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obri-
gatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o 
fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do 
art. 257 do Código de Trânsito brasileiro CTb. 3) a indicação do 
condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais 
se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, 
com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veícu-
lo; não estiver faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é 
responsável penal, cível e administrativamente pela veracidade 
das informações e dos documentos fornecidos.
ForMUlÁrios E EndErEÇos: os formulários estão dispo-
níveis no portal do detran/sC - https://www.detran.sc.gov.br/in-
fracoes/requerimento-de-recursos e poderão ser encaminhados, 
no prazo estabelecido, via remessa postal para o endereço do 
dETran, ou entregues em qualquer de suas unidades admi-
nistrativas existentes (endereços e telefones podem ser obtidos 
no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/cire-
trans-citrans).
inFraÇÕEs: a lista de autos de infração está disponível no por-
tal do detran/sC - https://consultas.detrannet.sc.gov.br/servicos/
ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos 
dados das infrações encontrados no portal do detran é: placa, 
número do auto de infração, data da infração, código da infração/
desdobramento e data de vencimento da notificação (data limite).
Sandra Mara Pereira
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 870652

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO N. 367/2022 - 8794
o departamento Estadual de Trânsito de santa Catarina - dE-
Tran/sC, em conformidade com as competências estabelecidas 
na lei 9.503/97 - Código de Trânsito brasileiro - CTb, e demais 
regulamentações do Conselho nacional de Trânsito - ConTran, 
especialmente as resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da 
autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo 
legal ou que estes foram indeferidos ou não conhecidos, tendo 

sido cumprido o estabelecido no inciso ii, parágrafo único, arti-
go 281 do CTb, noTiFiCa da pEnalidadE de Multa referente 
à infração de trânsito os proprietários dos veículos ou infratores 
constantes no Edital da publicação nº 367/2022. o pagamento 
da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da 
notificação prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. 
poderá ser interposto rECUrso perante a Junta administrativa 
de recursos de infrações, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente pre-
enchido de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta 
notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o 
número do auto de infração; b) cópia da CnH ou outro documento 
de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente 
ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a re-
presentação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do Crlv; 
e) original e/ou cópia de outros documentos que possam fazer 
prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. o 
recurso deverá ter somente 01 (um) auto de infração como objeto.
ForMUlÁrios E EndErEÇos: os formulários estão dispo-
níveis no portal do detran/sC - https://www.detran.sc.gov.br/in-
fracoes/requerimento-de-recursos e poderão ser encaminhados, 
no prazo estabelecido, via remessa postal para o endereço do 
dETran, ou entregues em qualquer de suas unidades admi-
nistrativas existentes (endereços e telefones podem ser obtidos 
no sítio https://www.detran.sc.gov.br/enderecos-e-contatos/cire-
trans-citrans).
inFraÇÕEs: a lista de autos de infração está disponível no por-
tal do detran/sC - https://consultas.detrannet.sc.gov.br/servicos/
ConsultaEdital.asp. O padrão de sequência de identificação dos 
dados das infrações encontrados no portal do detran é: placa, 
número do auto de infração, data da infração, código da infração/
desdobramento e data de vencimento da notificação (data limite).
Sandra Mara Pereira
Presidente do DETRAN/SC

Cod. Mat.: 870655

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Senhora Camila Rizzo Andrioli, Delegada de Polícia, Correge-
dora-Geral do departamento Estadual de Trânsito do Estado de 
santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
28, da lei nº 9.784/99, vem por este instrumento NOTIFICAR o 
sr A. J. A. J., proprietário da empresa ECV Vistoria Veicular 007 
Ltda, CNPJ nº 33.156.335/0001-52, em razão de não ter sido 
localizado nos endereços fornecidos, estando assim em local 
incerto e não sabido, da decisão proferida pela presidente do 
detran, que lhe aplicou a penalidade de CASSAÇÃO DO CRE-
DENCIAMENTO, conforme apurado no processo administrativo 
nº 051/20, consubstanciado pela portaria nº 212/dETran/Co-
DET/2022, de 01/11/2022, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 21.891 de 07/11/2022.
Camila Rizzo Andrioli
Delegada de Polícia Civil
Corregedora-Geral do Detran/SC

Cod. Mat.: 870675

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 3916/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, 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: MAR-
CElo posTal, portador(a) da CnH nº 03863339162, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 91199/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; JosE aparECido CrispiM, 
portador(a) da CnH nº 01354482359, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 91506/2022 por infringência ao art. 
261, i do CTb; dirlEi sao THiaGo lUCas soarEs, portador(a) 
da CnH nº 03176502839, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 91528/2022 por infringência ao art. 261, i do 
CTb; HilTon da silva, portador(a) da CnH nº 04391375237, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 91530/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; paUlo CEZar dE liMa, 
portador(a) da CnH nº 01535514180, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 91536/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; JardElino pirEs da silva, portador(a) 
da CnH nº 04605097634, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 91543/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; JosE Carlos spano vidal, portador(a) da CnH 
nº 01682541548, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 91548/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
iZadir TErEZinHa MaCHado pErEira CoCo, portador(a) da 
CnH nº 03356666162, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 94763/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
raFaEl MElo, portador(a) da CnH nº 06461637100, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 94802/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; Wilson MEndEs pinHEiro, 
portador(a) da CnH nº 02647776682, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94849/2022 por infringência ao 
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art. 261, i do CTb; aMarildo FranCisCo bEvilaQUa, por-
tador(a) da CnH nº 03280612290, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94865/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; dalvan robErTo GUErrEiro, portador(a) 
da CnH nº 04726743704, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 100482/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb. E, constando nos autos dos respectivos processos que 
os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sa-
bido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro 
de habilitação, situado na rua nereu ramos, 1068, CEnTro - 
CaMpos novos/sC - CEp: 89620000. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos.

Cod. Mat.: 870685

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 3943/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasilei-
ro) c/c art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: 
ClaUdir bErnardi, portador(a) da CnH nº 03225721010, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 91202/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; Josias dos sanTos 
TErrEs, portador(a) da CnH nº 05913072179, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 91552/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; dalvan robErTo GUErrEiro, 
portador(a) da CnH nº 04726743704, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 91558/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; JonaTaM aMoriM sTEFanEs, portador(a) 
da CnH nº 05979654405, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 91604/2022 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 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro 
de habilitação, situado na rua nereu ramos, 1068, CEnTro - 
CaMpos novos/sC - CEp: 89620000. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos.

Cod. Mat.: 870687

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 3991/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasi-
leiro) 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: 
JOAO ALVES, portador(a) da CNH nº 05654828656, pelo prazo de 
4 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 48639/2022; sEbasTiao adEMar dos 
SANTOS, portador(a) da CNH nº 02795843629, pelo prazo de 2 
MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 54614/2022; JoCEMar rodriGUEs, 
portador(a) da CNH nº 05826237371, pelo prazo de 2 MESES, por 
infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 54616/2022; JoEl dE JEsUs, portador(a) da CnH nº 
01092301647, pelo prazo de 4 MESES, por infringência ao Art. 261, 
ii do CTb, em decorrência do processo administrativo 54621/2022; 
JosE EdUardo MaCHado, portador(a) da CnH nº 06823117420, 
pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 54611/2022; MarCElo 
da silva rodriGUEs, portador(a) da CnH nº 04369686733, 
pelo prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, 
em decorrência do processo administrativo 57533/2022; adair 
RODRIGUES, portador(a) da CNH nº 02890551428, pelo prazo de 
2 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 54624/2022. 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 Trânsito do Estado de santa Catarina mediante agendamento 
prévio. E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do in-

frator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870690

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4043/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, 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: andrE GranZoTTo MaCHado, portador(a) da CnH 
nº 04426128188, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 91187/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
JEvErson alMEida, portador(a) da CnH nº 04610003973, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 91191/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; ElCio nEris da silva, 
portador(a) da CnH nº 02604651107, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 91192/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; Marli salETE THoMaZoni, portador(a) 
da CnH nº 02647457206, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 91201/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; WaGnEr viEira sarMEnTo, portador(a) da CnH 
nº 03998310976, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 91527/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
valdir pETroli, portador(a) da CnH nº 01554716040, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 91554/2022 por 
infringência ao art. 261, i do CTb; lUiZ riCardo Molon, porta-
dor(a) da CnH nº 05907069206, que tramita neste órgão de trânsito 
o processo administrativo 91555/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; dYonaTHan da lUZ anTUnEs, portador(a) da CnH 
nº 04831836985, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 94769/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
Giovan ross rECH, portador(a) da CnH nº 06904774783, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 94817/2022 
por infringência ao art. 261, i do CTb; nElson alvEs dE Car-
valHo, portador(a) da CnH nº 02014330190, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 94827/2022 por infrin-
gência ao art. 261, i do CTb; valdir CaETano bEvilaQUa, 
portador(a) da CnH nº 03531532505, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94834/2022 por infringência ao 
art. 261, i do CTb; FErnando da rosa WalTEr, portador(a) 
da CnH nº 07042863690, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 94840/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb; sEbasTiao paZ dE alMEida JUnior, portador(a) 
da CnH nº 02224324446, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 94863/2022 por infringência ao art. 261, 
i do CTb. E, constando nos autos dos respectivos processos que 
os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sa-
bido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro 
de habilitação, situado na rua nereu ramos, 1068, CEnTro - 
CaMpos novos/sC - CEp: 89620000. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos.

Cod. Mat.: 870691

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4078/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, 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: vania Maria sCapini lEMos, portador(a) da CnH 
nº 03343538852, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 91186/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
Giovan ross rECH, portador(a) da CnH nº 06904774783, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 91535/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; andrE GranZoTTo Ma-
CHado, portador(a) da CnH nº 04426128188, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 91547/2022 por infrin-
gência ao art. 261, ii do CTb; nilTon CEsar roCHa pErEira, 
portador(a) da CnH nº 06159509144, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 91550/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lUCiano vEiGa saldanHa, portador(a) 
da CnH nº 06884363980, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 91560/2022 por infringência ao art. 261, ii 
do CTb; Edilson adriano dE CarvalHo, portador(a) da CnH 
nº 05698423170, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 91603/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
ailson CEsar da silva, portador(a) da CnH nº 03566240684, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 94754/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; lUis CordEiro da lUZ, 
portador(a) da CnH nº 02912833104, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94764/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; lUiZ Carlos FronZa, portador(a) da CnH 

nº 03868691111, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 94825/2022 por infringência ao art. 261, ii do CTb; 
pEdro MUllEr, portador(a) da CnH nº 04721670881, que tra-
mita neste órgão de trânsito o processo administrativo 94831/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; doUGlas FErnandEs 
FranCa, portador(a) da CnH nº 06329035682, que tramita neste 
órgão de trânsito o processo administrativo 94841/2022 por in-
fringência ao art. 261, ii do CTb; GEsEr GabriEl FaGUndEs, 
portador(a) da CnH nº 04683221106, que tramita neste órgão de 
trânsito o processo administrativo 94858/2022 por infringência ao 
art. 261, ii do CTb; roGErio GErMano varasCHin, portador(a) 
da CnH nº 01367194625, que tramita neste órgão de trânsito o 
processo administrativo 94868/2022 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 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro 
de habilitação, situado na rua nereu ramos, 1068, CEnTro - 
CaMpos novos/sC - CEp: 89620000. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos.

Cod. Mat.: 870694

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE sUs-
pEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4109/2022 adriano alMEida, 
autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos novos, 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: albErToso GoMEs 
DE CASTRO, portador(a) da CNH nº 06430754465, pelo prazo de 
8 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 109970/2021; ivan anTonio Fiorin 
JUNIOR, portador(a) da CNH nº 04099323898, pelo prazo de 8 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 18235/2022; GoMErCindo vEiGa, 
portador(a) da CNH nº 03442557473, pelo prazo de 10 MESES, 
por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 18257/2022. 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 distân-
cia, a ser realizado em instituição credenciada pelo DETRAN/SC 
e a exame teórico de reciclagem, a ser realizado presencialmente 
nas dependências de qualquer Circunscrição regional de Trân-
sito do Estado de santa Catarina mediante agendamento prévio. 
E, constando nos autos dos respectivos processos que os(as) 
condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do in-
frator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870695

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4129/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasi-
leiro) 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: lEa aparECida raMos salGado, portador(a) da CnH nº 
01181758616, pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, 
ii do CTb, em decorrência do processo administrativo 54588/2022; 
BELAIR TELLES, portador(a) da CNH nº 03236518709, pelo prazo 
de 3 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrên-
cia do processo administrativo 57532/2022; dari lUiZ UbErTTi, 
portador(a) da CNH nº 01629307890, pelo prazo de 2 MESES, por 
infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 48654/2022; dJalMo TriUnFo, portador(a) da 
CNH nº 03226097112, pelo prazo de 4 MESES, por infringência 
ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo administrati-
vo 57544/2022. 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) 
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condutores(as) penalizados(as) se encontram em lugar incerto e 
não sabido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até 
o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do in-
frator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870696

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4222/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasi-
leiro) c/c art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN, faz saber 
a: rEnan FElipE Tonial dE andradE, portador(a) da CnH 
nº 05583264958, que tramita neste órgão de trânsito o processo 
administrativo 100474/2022 por infringência ao art. 261, i do CTb; 
MarCos viniCios bEvilaCQUa dE MEllo, portador(a) da 
CnH nº 01337428320, que tramita neste órgão de trânsito o pro-
cesso administrativo 100504/2022 por infringência ao art. 261, i 
do CTb. E, constando nos autos dos respectivos processos que 
os (as) condutores (as) se encontram em lugar incerto e não sa-
bido, ficam, pelo presente Edital, NOTIFICADOS para, até o dia 
03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no órgão de registro 
de habilitação, situado na rua nereu ramos, 1068, CEnTro - 
CaMpos novos/sC - CEp: 89620000. para ciência do infrator, 
é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos.

Cod. Mat.: 870698

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4250/2022 adriano al-
MEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos novos, 
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: Carolina 
dEJanira da silva, portador(a) da CnH nº 04946406010, pelo 
prazo de 2 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, em 
decorrência do processo administrativo 57515/2022. 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 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Campos 
novos, 14 de novembro de 2022. adriano alMEida, autoridade 
de Trânsito da CirETran de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870699

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4282/2022 adriano al-
MEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos novos, 
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: ElisanGEla 
DE MATIA, portador(a) da CNH nº 05505443350, pelo prazo de 11 
MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do 
processo administrativo 18275/2022; orli MaCHado, portador(a) 
da CNH nº 04257045782, pelo prazo de 6 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrati-
vo 57509/2022. 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 19/12/2022, 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 03/01/2023 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do in-
frator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870701

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE insTaUraÇÃo dE proCEsso 
dE sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4330/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasileiro) 
c/c art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN, faz saber a: JOAO 
EdUardo da CosTa, portador(a) da CnH nº 01897968693, que 
tramita neste órgão de trânsito o processo administrativo 94811/2022 
por infringência ao art. 261, ii do CTb; andrE JorGE da silva 
CarnEiro, portador(a) da CnH nº 07001807631, que tramita 
neste órgão de trânsito o processo administrativo 100592/2022 por 
infringência ao art. 261, ii do CTb; MaUrilio anTUnEs MaCHa-
do, portador(a) da CnH nº 06204469680, que tramita neste órgão 
de trânsito o processo administrativo 100595/2022 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 03/01/2023, aprEsEnTar dEFEsa EsCriTa no 
órgão de registro de habilitação, situado na rua nereu ramos, 
1068, CEnTro - CaMpos novos/sC - CEp: 89620000. para 
ciência do infrator, é expedido o presente edital, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Campos Novos, 14 de 
novembro de 2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito 
da CirETran de CaMpos novos.

Cod. Mat.: 870702

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4378/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasi-
leiro) 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: JaCo raFaEl sTEFanEs da silva, portador(a) da CnH nº 
03884908465, pelo prazo de 6 MESES, por infringência ao Art. 261, 
i do CTb, em decorrência do processo administrativo 18047/2022; 
LUAN ZANELLA, portador(a) da CNH nº 06529462579, pelo prazo 
de 10 MEsEs, por infringência ao art. 261, i do CTb, em decor-
rência do processo administrativo 22301/2022; EdGar dEola, 
portador(a) da CNH nº 06034007903, pelo prazo de 6 MESES, por 
infringência ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo ad-
ministrativo 57493/2022; JosE aparECido CrispiM, portador(a) 
da CNH nº 01354482359, pelo prazo de 12 MESES, por infringência 
ao art. 261, i do CTb, em decorrência do processo administrati-
vo 57517/2022. 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 19/12/2022, 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 03/01/2023 será 
realizado o bloqueio da CNH e a respectiva anotação da data de 
início do cumprimento da penalidade imposta. para ciência do in-
frator, é expedido o presente edital, a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de santa Catarina. Campos novos, 14 de novembro de 
2022. adriano alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran 
de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870703

EdiTal dE noTiFiCaÇÃo dE dECisÃo dE proCEsso dE 
sUspEnsÃo do dirEiTo dE diriGir 4396/2022 adriano 
alMEida, autoridade de Trânsito da CirETran de CaMpos 
novos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos 
artigos 256, iii, e 265 da lei 9503/97 (Código de Trânsito brasi-
leiro) 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: 
MaUri MarCos sEns, portador(a) da CnH nº 01248318296, 
pelo prazo de 13 MESES, por infringência ao Art. 261, II do CTB, 

em decorrência do processo administrativo 137497/2021; Joao 
PEDRO BECKER, portador(a) da CNH nº 00180314673, pelo prazo 
de 2 MEsEs, por infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência 
do processo administrativo 57516/2022; davi GarCia MaCHado, 
portador(a) da CNH nº 02383852300, pelo prazo de 3 MESES, por 
infringência ao art. 261, ii do CTb, em decorrência do processo 
administrativo 57519/2022; adao volFF, portador(a) da CnH nº 
01706809507, pelo prazo de 3 MESES, por infringência ao Art. 261, 
ii do CTb, em decorrência do processo administrativo 57530/2022. 
bem como, nos termos do art. 268, ii do Código de Trânsito brasilei-
ro, submetê-los(as) frequência obrigatória em curso de reciclagem 
de 30hs, na forma presencial ou a distância, a ser realizado em 
instituição credenciada pelo dETran/sC e a exame teórico de 
reciclagem, a ser realizado presencialmente nas dependências de 
qualquer Circunscrição regional de Trânsito do Estado de santa 
Catarina mediante agendamento prévio. E, constando nos autos dos 
respectivos processos que os(as) condutores(as) penalizados(as) 
se encontram em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente 
Edital, noTiFiCados para, até o dia 19/12/2022, 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 03/01/2023 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. Campos 
novos, 14 de novembro de 2022. adriano alMEida, autoridade 
de Trânsito da CirETran de CaMpos novos

Cod. Mat.: 870704

PORTARIA Nº 51/2022, de 14/11/2022

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - 
ENA, no uso de suas atribuições, com base no decreto nº 348, de 
13 de novembro de 2019, RESOLVE: Autorizar a conduzir veículo 
oficial, de acordo com o artigo 3º, inciso i, alínea e, do decreto 
nº 1.158 de 18 de março de 2008, o servidor: ricardo Willerding 
Piazza, matrícula 0950.873-2-01 de 14/11/2022 a 31/12/2022.

Aloísio José Rodrigues
presidente

Cod. Mat.: 870522

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INO-
VAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXTRATO DE 
ADITIVO – ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 
2020Tr1513. CONTRATANTES: Estado de santa Catarina, por 
meio da Fundação de amparo à pesquisa e inovação do Esta-
do de santa Catarina - FapEsC e Marcelo leandro de borba. 
CLÁUSULA SEGUNDA: prorrogar a vigência deste Termo de 
outorga para 15 de abril de 2023. Florianópolis, 09 de novembro 
de 2022. Signatários: assinam o presidente Fábio Zabot Hol-
thausen, pela FapEsC e Marcelo leandro de borba.

Cod. Mat.: 870559

FAPESC – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXTRATO DE ADITIVO – 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 2021TR001935. 
CONTRATANTES: Estado de santa Catarina, por meio da Fundação 
de amparo à pesquisa e inovação do Estado de santa Catarina - 
FapEsC e BERKAN IT SOLUTION LTDA, neste ato representada 
pelo sr. bradlei ricardo Moretti.CLÁUSULA SEGUNDA: prorrogar 
a vigência deste Termo de outorga para 25 de maio de 2023;  
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLÁUSULA DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. a cláusula nº 11 do Termo de subvenção passa 
a vigorar da seguinte forma: 11. propriEdadE inTElECTUal. 
11.1 os direitos de propriedade intelectual (pi) sobre os resulta-
dos do projeto, deverão seguir as normas internas da instituição 
beneficiária, bem como das normativas relativas à PI nacionais 
e estaduais. 11.2 a FapEsC e o sEbraE não manterão para si 
qualquer percentual de propriedade intelectual sobre os resultados 
do projeto. 11.3 as divisões de percentuais, bem como as condições 
para uso, exploração, comercialização e proteção da Propriedade 
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Intelectual poderão ser estipuladas em instrumento jurídico específico 
posterior entre a instituição beneficiária, pesquisador responsável 
pelo projeto e, quando for o caso, a FapEsC e o sEbraE. 11.4 
A empresa beneficiária deverá informar a FAPESC, por meio do 
endereço eletrônico em até 30 dias, sempre que for realizado pedido 
de proteção de ativo de propriedade intelectual oriundo do projeto 
(patente, desenho industrial, programa de computador), bem como, 
em igual prazo, quando de sua concessão pelo respectivo órgão 
concedente.  Florianópolis, 14 de novembro de 2022. Signatários: 
assinam o presidente Fábio Zabot Holthausen, pela FapEsC e 
BERKAN IT SOLUTION LTDA, neste ato representada pelo sr. 
bradlei ricardo Moretti.

Cod. Mat.: 870637

PORTARIA FAPESC N.º 108/2022
o presidente da Fundação de amparo à pesquisa e inovação do 
Estado de santa Catarina – FapEsC, no uso de suas atribuições 
e de acordo com o anexo iv, da lei complementar nº 741/2019, 
art. 17 do Estatuto social da FapEsC, aprovado pelo decreto nº 
965/2012, publicado no doE nº 19.328 de 09 de maio de 2012, 
RESOLVE: DESLIGAR Patrícia da Cunha Coelho, CpF xxx.
xxx.569-47; da função de Coordenadora de projetos Técnico 
Científicos da FAPESC, a partir de 01/12/2022, conforme pro-
cesso FapEsC 2818/2022. Florianópolis, 14 de novembro de 
2022.
Luciana Flôr Correa Felipe -Presidente Interina da FAPESC

Cod. Mat.: 870697

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATA-
RINA – UDESC
o reitor da Fundação Universidade do Estado de santa Catarina 
- UdEsC, no uso de suas atribuições, constantes do inciso vii e 
Xvii, do artigo 28, do Estatuto da UdEsC, rEsolvE:

PORTARIA Nº 1282, de 08/11/2022.
ConCEdEr progressão de nível, com base na resolução 
035/2018-ConsEpE, a dEbora CrisTina brandT, matrícula 
0302393-1-04, ocupante do cargo de professor Universitário da 
UdEsC/CEsFi, de assistente 3 para assistente 4, a contar de 
23/07/2020, conforme processo 49339/2022.

PORTARIA Nº 1283, de 08/11/2022.
ConCEdEr progressão de nível, conforme artigo 18, da lC 
345/2006 e resolução 18/2020 - Cap, aos Técnicos Universitá-
rios da UdEsC, conforme processo 50272/2022:
UdEsC/CCT
0960572-0-01, FabriCia aparECida do nasCiMEnTo, 
Técnico Universitário de Execução, de b 4 para b 5, a partir de 
06/03/2022;
0607682-3-01, FErnanda soUTo ribEiro, Técnico Universi-
tário de suporte, de a 1 para a 2, a partir de 22/08/2022;
UdEsC/reitoria
0657527-7-01, ElisianE GEannE MElo, Técnico Universitário 
de desenvolvimento, de b 6 para b 7, a partir de 03/09/2022.

PORTARIA Nº 1284, de 09/11/2022.
ConCEdEr com base no inciso iv, artigo 16, da lC 345/2006 
e resolução 044/2018/ConsUni, progressão por Títulos a 
rosa ElisabETE MiliTZ WYpYCZYnsKi MarTins, matrí-
cula 0662007-8-01, ocupante do cargo de professor Universitá-
rio da UdEsC/FaEd, de associado 6 para Titular 6, a partir de 
30/10/2022, conforme processo 48544/2022.

PORTARIA Nº 1285, de 09/11/2022.
EXonErar, conforme art. 169 da lei 6.745/85, a pedido, lUCas 
andrE TErHorsT FonTEs, matrícula 0966707-5-02, ocupan-
te do cargo de Técnico Universitário de suporte da UdEsC/Cav, 
a contar de 21/11/2022, conforme processo 47550/2022.

PORTARIA Nº 1286, de 09/11/2022.
HoMoloGar de acordo com o §4º, do art. 41, da Constituição 
Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98, c/c o 
decreto nº 153/03, combinado com o que consta no parecer da 
Comissão de avaliação de Estágio probatório e nas avaliações 
de desempenho no processo UdEsC 5118/2020, o período de 
Estágio probatório da servidora KarinE aparECida lUCinda, 
matrícula 0607959-8-01, nomeada por Concurso público para o 
cargo de Técnico Universitário de suporte da UdEsC/reitoria, 
declarando-a estável a partir de 29/08/2022.

PORTARIA Nº 1287, de 09/11/2022.
ConCEdEr, com base na resolução 035/2018-ConsEpE, pro-
gressão de nível aos ocupantes do cargo de professor Universi-

tário da UdEsC, conforme processo 50424/2022:
UdEsC/CEad
0340199-5-02 bEaTriZ GoUdard, de adjunto 9 para adjunto 
10, a contar de 03/11/2022;
0661611-9-01 Jordan paUlEsKY JUliani, de associado 5 
para associado 6, a contar de 30/10/2022;
UdEsC/CEarT
0321351-0-02 adriana MarTinEZ MonTanHEiro, de assis-
tente 6 para assistente 7, a contar de 16/06/2021;
0358357-0-02 balbinETTE silvEira, de assistente 5 para as-
sistente 6, a contar de 17/12/2021;
0353242-9-02 MarCElo GiTirana GoMEs FErrEira, de Ti-
tular 6 para Titular 7, a contar de 03/11/2022;
UdEsC/CEsFi
0667424-0-02 Carlos EdUardo METZlEr dE andradE, 
de assistente 3 para assistente 4, a contar de 05/08/2021;
0972072-3-01 raFaEl rodriGUEs FranCisCo, de adjunto 3 
para adjunto 4, a contar de 17/08/2021;
UdEsC/CCT
0346185-8-01 avanildE KEMCZinsKi, de associado 9 para as-
sociado 10, a contar de 30/10/2022.

Cod. Mat.: 870340

PORTARIA Nº 20422 presidente da CidasC, no uso     de 
suas atribuições legais e de conformidade com que lhe confere 
o art.58 – inciso iii do Estatuto social da Companhia  resolve 
nomear, Fabio Junior Cazun (Auxiliar Agropecuário)   matricula: 
003382-0, Fernando Luiz Cassini (Engenheiro Agrônomo) matri-
cula: 001038-3 e Raquel Perottoni Schiefler (advogada) matricu-
la: 003573-4 membros da Comissão do processo administrativo 
disciplinar nº 1488, com vigência de 60 (sessenta) dias a partir 
da publicação da portaria no doE. Cidasc/ 1159/ 2022. Júnior 
Kunz. Presidente.

Cod. Mat.: 870529

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N° 05
o diretor presidente da  imbituba administradora de Zona de pro-
cessamento de Exportação s.a.-iaZpE, no uso de suas  atribui-
ções, comunica o pagamento de diárias do mês oUTUbro/2022.

Data Beneficiário Valor Qtde.
04 a 06.10.22 Marcos s. sabino 1.800,00 3,0
04 a 06.10.22 Jeferson Machado 1.800,00 3,0

Florianópolis, 14 de novembro de   2022.
Jeferson Machado

Cod. Mat.: 870407

PORTARIA N° 51 de 14 de novembro de 2022. O Diretor Presi-
dente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias: Conside-
rando o contrato nº 10/2022, que tem como objeto a contratação 
de empresa para a execução de reforma e adequação externa do 
prédio administrativo da SCPar Porto de Imbituba, firmado entre 
a sCpar porto de imbituba s.a. e a empresa Maxi Empreendi-
mentos imobiliários lTda Epp, proveniente do pregão Eletrônico 
nº 051/2021, piMb 4168/2021; 2. Considerando a necessidade 
de executar as atividades administrativas de forma remota de-
vido a reforma do prédio administrativo, de acordo com o cro-
nograma, cujo consta na página 58 do processo sGpe piMb 
000002488/2022; 3. Considerando a Resolução N° 99 de 13 de 
setembro de 2022, que dispõe sobre teletrabalho durante a refor-
ma externa do prédio administrativo. Art. 1°- Prorrogar o regime 
de teletrabalho do dia 16 de novembro ao dia 16 de janeiro de 
2023. Art. 2°- A regulamentação do teletrabalho consta na Reso-
lução N° 99 de 13 de setembro de 2022. Signatário: Fábio dos 
santos riera, diretor presidente da sCpar porto de imbituba 
s.a. o documento poderá ser acessado na íntegra, no site: www.
portodeimbituba.com.br

Cod. Mat.: 870472

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-
CADO N° 069/2022/SES
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso 
de suas atribuições legais e conforme subdelegação de compe-
tência estabelecida nos termos da Portaria n° 291 de 12/05/2020, 
com base na Lei Complementar n° 260 de 22/01/2004, torna pú-
blico que estão abertas, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, as 
inscrições, somente on-line, do Processo Seletivo Simplificado 
069/2022/SES, de contratação de pessoal por prazo determina-
do, para atuar nas Gerências regionais de saúde/sC, confor-
me distribuição de vagas apresentadas no item 2 do Edital do 
processo seletivo. a íntegra do Edital e o link para as inscrições 
estão disponíveis no site https://www.saude.sc.gov.br/index.php/
documentos/informacoes-gerais/concursos-e-selecoes/proces-
sos-seletivos/processos-seletivos-ses/processos-seletivos-2022, 
não sendo cobrada taxa de inscrição.

Cod. Mat.: 870805

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
N° 070/2022/SES
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso 
de suas atribuições legais e conforme subdelegação de compe-
tência estabelecida nos termos da Portaria n° 291 de 12/05/2020, 
com base na Lei Complementar n° 260 de 22/01/2004, torna pú-
blico que estão abertas, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, as 
inscrições, somente on-line, do Processo Seletivo Simplificado 
070/2022/SES, de contratação de pessoal por prazo determina-
do, para atuar nas Unidades pertencentes a secretaria de Estado 
da saúde, na região da Grande Florianópolis, conforme distribui-
ção de vagas apresentadas no item 2 do Edital do processo se-
letivo. a íntegra do Edital e o link para as inscrições estão disponí-
veis no site https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/
informacoes-gerais/concursos-e-selecoes/processos-seletivos/
processos-seletivos-ses/processos-seletivos-2022, não sendo 
cobrada taxa de inscrição.

Cod. Mat.: 870806

sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo prisional E 
soCioEd/FUndo pEnT dE sC
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0232/2022 - menor preço por lote. obje-
to: regime diferenciado de Contratação – rdC - contratação de 
empresa especializada para a execução de obras de Demolição, 
Construção, reforma, ampliação e Terraplanagem do presídio 
regional de Tijucas. início da entrega de propostas: às 13:00 ho-
ras do dia 17/11/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 08/12/2022. abertura da sessão: a partir das 13:30 
horas do dia 08/12/2022. início da disputa: a partir das 13:45 
horas do dia 08/12/2022. o Edital e seus anexos estão disponí-
veis no site www.sap.sc.gov.br. informações sobre o edital serão 
prestadas através do e-mail geliclicitacao@sap.sc.gov.br, , no ho-
rário das 12:00 às 19:00, em dias úteis. processo sGp-e: sap 
00070818/2022. GGG: 2022as016536.
E-Sfinge: 1D29C3FB8BE7540B48C76467649F3D2591DC72C1

Cod. Mat.: 870719

sECrETaria dE EsTado da aGriCUlTUra, da pEsCa E do 
dEsEnvolviMEnTo rUral
RESULTADO DE LICITAÇÃO

resultado pE 0067/2022
a secretaria de Estado da agricultura e da pesca - sar comunica 
o resultado do pregão Eletrônico nº 0067/2022. objeto: aquisição 
de: 76 (setenta e seis) máquinas e equipamentos agrícolas (Con-
vênio nº 910994/2021/Mapa/sar). item(ns): 1, 2 - MaCroMaQ 
EQUipaMEnTos lTda, valor adjudicado: r$ 13.640.000,00, 
item(ns): 3 - indUsTria E CoMErCio dE Fornos MaCiEsKi 
lTda, valor adjudicado: r$ 270.000,00, item(ns): 4 - nilo MEU-
rEr -  Epp, valor adjudicado: r$ 135.000,00. valor Total Homo-
logado: r$ 14.045.000,00. processo: sar 00001524/2022.

Cod. Mat.: 870737

PÁGINA 44 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.897 16.11.2022 (QUARTA-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.



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE - PE 191/2022 - SED 
127727/2021 - SIGEF: 2022AS013926.
o secretário de Estado da Educação dECidE sUspEn-
dEr “sinE diE” o processo licitatório registrado sob o nº sEd 
127727/2021, e consequentemente a licitação na modalidade 
prEGÃo ElETrÔniCo 191/2022 que tem por objeto registro 
de Preços, para futura contratação de empresa especializada 
para execução de sErviÇos dE ManUTEnÇÃo CorrETiva 
E prEvEnTiva E insTalaÇÃo dE ar CondiCionado nas 
unidades escolares da regional 25 - MaFra, compreendendo 
os municípios de itaiópolis, Mafra, Monte Castelo e papanduva, 
pertencentes à secretaria de Estado da Educação de santa Ca-
tarina.
Florianópolis, 14 de novembro de 2022.
Vitor Fungaro Balthazar.
Secretário de Estado da Educação.

Cod. Mat.: 870574

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO 
CONVITE Nº 565/2022 - SIE 32864/2022 - SIGEF 2022AS016348
a Comissão de licitação da secretaria de Estado da Educação 
- sEd comunica o resultado do Julgamento da documentação 
do Convite nº 565/2022, cujo objeto é a Contratação de Empre-
sa Especializada em Serviços de Engenharia e Arquitetura para 
Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia 
de Reforma e Regularização ou Ampliação da E.E.B. Eng. Annes 
Gualberto, localizada em São Francisco do Sul. HABILITADA a 
Empresa: UrbE aTEliÊ dE arQUiTETUra lTda.
Florianópolis, 14 de novembro de 2022.
Comissão de Licitação/SED.

Cod. Mat.: 870606

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE
HOMOLOGAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
o secretário de Estado da infraestrutura e Mobilidade torna pú-
blico a Homologação do resultado de Licitação nº 0118/2022 na 
modalidade: Regime Diferenciado de Contratação - RDC, cujo 
objeto: seleção de empresa para Elaboração de projeto de Enge-
nharia rodoviária para obras de duplicação e implantação e/ou 
restauração com aumento de Capacidade da rodovia sC 370, 
trecho: Entr. novo Contorno de Tubarão – Entr. Contorno Estadu-
al rodoviário de Tubarão, com extensão aproximada de 25,5 km. 
Empresa Vencedora: Única Consultores de Engenharia limita-
da. Valor Total Adjudicado: r$ 1.261.749,96. Florianópolis-sC, 
14 de novembro de 2022. alexandre Martins da silva. secretário 
adjunto da siE. Aprovação GGG 2022AS006893.

Cod. Mat.: 870741

EsTado dE sanTa CaTarina
sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E Mobili-
dadE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0290/2022
processo: SIE 00012863/2022. Autorização: Ratificado pelo Se-
cretário da siE. objeto: dispensa de licitação para contração 
de empresa para prestação de serviços especializados de enge-
nharia para readequação da interseção no km 17 da rodovia sC 
406, trecho entr. sC 403 (ingleses) e entr. av. Cidade de Cordoba 
(barra da lagoa), no município de Florianópolis/sC. Contratada: 
Britagem Vogelsanger Ltda. valor: 918.766,81 (novecentos e 
dezoito mil e setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e um 
centavos). Conforme art. 24, inciso v da lei 8.666, de 21/06/1993, 
e suas alterações posteriores. Florianópolis, 14 de novembro de 
2022. alexandre Martins da silva – secretário adjunto da siE. 
Aprovação GGG 2022AS019660.

Cod. Mat.: 870722

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILI-
DADE
HOMOLOGAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
o secretário de Estado da infraestrutura e Mobilidade torna pú-
blico a Homologação do resultado de Licitação nº 0235/2022 
na modalidade: Regime Diferenciado de Contratação - RDC, 
cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de engenharia para contratação de empresa para 
execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drena-
gem, obras de arte corrente, sinalização, meio ambiente, obras 
complementares, serviços diversos para execução da obra de 
duplicação e restauração com aumento de capacidade sC-445 
- rod. dep. paulino burigo - trecho: Km 67+600 a 70+161,54 
no município de içara, com extensão aproximada de 2.561,54 

M. Empresa Vencedora: Consórcio Jr/Fraga. Valor Total Ad-
judicado: r$ 43.717.364,93. Florianópolis-sC, 16 de novembro 
de 2022. alexandre Martins da silva. secretário adjunto da siE. 
Aprovação GGG 2022AS014571.

Cod. Mat.: 870870

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Dispensa de Li-
citação – DL nº 2237/2022. processo sEs 163060/2022. apro-
vação GGG: 2022as019726. Objeto: aquisição emergencial do 
medicamento concentrado polieletrolitico – GEbEr. Justificativa 
e fundamento: artigo 24, inciso ii, da lei nº 8.666/1993. OF nº 
1438/2022. Fornecedor: Farmarin indústria e Comércio ltda, inscrito 
no CnpJ sob o nº 58.635.830/0001-75. Valor total da dispensa 
de licitação: R$ 5.040,00.

Cod. Mat.: 870723

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Dispensa de Lici-
tação – DL nº 2275/2022. processo sEs 180535/2022. aprovação 
GGG: 2022as019743. Objeto: Solicitação de Compra Direta 
de Medicamento para Atendimento de Demanda de Bens Re-
gulares - GEBER. Justificativa e fundamento: artigo 24, inciso 
ii, da lei nº 8.666/93. oF nº 1437/2022. Fornecedor: Werbran 
Distribuidora de Medicamentos Ltda. inscrita no CnpJ sob o 
nº 04.372.020/0001-44. Valor total da Dispensa de Licitação: 
R$ 3.556,80.

Cod. Mat.: 870734

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs
rEsUlTado dE liCiTaÇÃo
o secretário de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde tor-
na público o resultado do pregão Eletrônico nº 0259/2022. ob-
jeto: Contratação de empresa especializada na Prestação dos 
serviços ininterrupto de gases medicinais a granel, locação e 
manutenção de tanques criogênicos fixos e Fornecimento parce-
lado de gases medicinais liquefeitos e comprimidos, incluindo os 
sistemas de abastecimento e armazenamento com manutenção 
preventiva e corretiva para as Unidades da sEs. resolve: “anU-
lar o prEsEnTE CErTaME por ilEGalidadE dE oFÍCio 
(arT. 49, CapUT, da lEi 8.666/93 E alTEraÇÕEs)”. processo 
sGp-e: sEs118372/2021. GGG: 2022as008003.

Cod. Mat.: 870536

sECrETaria dE EsTado da saÚdE - sEs
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 2459/2021 - menor preço por item. objeto: 
aquisição de materiais de laboratório para o laboratório Central 
de saúde pública (laCEn). início da entrega de propostas: às 
17:30 horas do dia 13/10/2021. Fim da entrega de propostas: 
às 08:15 horas do dia 28/10/2021. abertura da sessão: a partir 
das 08:15 horas do dia 28/10/2021. início da disputa: a partir das 
08:30 horas do dia 28/10/2021. o Edital e seus anexos estão dis-
poníveis no site www.saude.sc.gov.br. informações sobre o edital 
serão prestadas através do e-mail licitacao@saude.sc.gov.br, ou 
no seguinte endereço: Rua Esteves Júnior, nº 160, Edificio Halley 
- 2º andar, CEp 88015-530, bairro Centro, Florianópolis/sC, no 
horário das 10:00 às 12:00, em dias úteis. processo sGp-e: sEs 
121358/2021. GGG: 2021as011402.

Cod. Mat.: 870571

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Dispensa de Lici-
tação – DL nº 2486/2022. processo sEs 212146/2022. aprovação 
GGG: 2022as019662. Objeto: Aquisição emergencial de con-
traste radiológico iodado, não iônico – GEBER. Justificativa 
e fundamento: artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/1993. OF nº 
1449/2022. Fornecedor: NUTOTH Pharma Indústria e Comércio 
Eireli, inscrito no CnpJ sob o nº 00.134.789/0001-73. Valor total 
da dispensa de licitação: R$ 535.350,00.

Cod. Mat.: 870624

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Inexigibilidade de 
Licitação – IL nº 2478/2022. processo sEs 188168/2022. apro-
vação GGG: 2022as019476. Objeto: Contratação do serviço 
de manutenção corretiva em ventiladores pulmonares, marca 
Intermed, modelo IX5 Vyares utilizados no Hospital e Materni-
dade Tereza Ramos – HMTR. Justificativa e fundamento: artigo 25, 
i, da lei nº 8.666/93. OF’S 1421/2022 e 1422/2022. Fornecedor: 
WORLDMED Equipamentos Médicos LTDA., inscrita no CnpJ 
sob o nº 08.344.903/0001-00. Valor total da inexigibilidade de 
licitação: R$ 57.127,15.

Cod. Mat.: 870398

a sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs. Inexigibilidade 
de Licitação – IL nº 2425/2022. processo sEs 205962/2022. 
aprovação GGG: 2022as019418. Objeto: Manutenção correti-
va de 02 serras primárias de esternotomia para unidade ICSC.  
Justificativa e fundamento: artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93. OF’S 
1433/2022 e 1434/2022. Fornecedor: laboraTorios b. braUn 

s/a, inscrita no CnpJ sob o nº. 31.673.254/0001-02. Valor total 
da inexigibilidade de licitação: R$ 40.130,74.

Cod. Mat.: 870436

POLÍCIA CIVIL
aviso dE rETiFiCaÇÃo 01 – ALTERAÇÃO DO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 177/SELOS/PCSC/2022
Torna-se pública a retificação nº 01, como segue: o Edital foi al-
terado devido à necessidade de alteração de data da sessão pú-
blica  portanto, fixada nova data de abertura de sessão e entrega 
de propostas.
Envio de propostas: a partir das 13:00 horas do dia 17/11/2022.
Fim da entrega de propostas: às 13:00 horas do dia 30/11/2022.
Abertura da sessão: a partir das 13:00 horas do dia 30/11/2022.
Início Disputa: às 13:30 horas do dia 30/11/2022.
O Termo de Retificação, o Edital e seus Anexos estão disponíveis 
no site www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre o Edi-
tal serão prestadas através do e-mail gelic-cplobras@pc.sc.gov.br. 
PCSC 51107/2022. GGG: 2022AS017471. E-Sfinge: A0C1B45A-
D859E224442ADA493B358C7D25F743C7 – Retificação E-Sfin-
ge  623A85C563D5F102B4FA522A54A24DE8072F4798

Cod. Mat.: 870638

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a diretoria de apoio logístico e Finanças comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0420/2022. objeto: aquisição de até 
8.000 unidades do cinto de guarnição multiplataforma em políme-
ro para pMsC. item(ns): 1 - bEliCa MiliTar lTda, valor adjudi-
cado: r$ 4.160.000,00. valor Total adjudicado: r$ 4.160.000,00. 
processo: pMsC 00063000/2022.

Cod. Mat.: 870641

EsTado dE sanTa CaTarina
polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0420/2022.
objeto: aquisição de até 8.000 unidades do cinto de guarnição 
multiplataforma em polímero para pMsC.
vigência: 15/novembro/2022 a 15/novembro/2023.
Unidade Gerenciadora: polÍCia MiliTar do EsTado dE san-
Ta CaTarina - pM/sC.
CnpJ: 83.931.550/0001-51.
Empresa: bEliCa MiliTar lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 
40807222000135. item 1 - Cinto de guarnicao pelvico em cou-
ro preto Completo, modelo pt.100 e 24/7, tamanho nº 2, padrao 
pmsc - CinTo MUlTiplaTaForMa Quantidade: 8000.0 / peça. 
Marca: bÉliCa - ao preço de r$ 520,00 Un.
pela contratante: andrÉ CarTaXo EsMEraldo - CoronEl 
pM dirETor  dalF/pMsC.
processo sGp-e: pMsC 00063000/2022.

Cod. Mat.: 870644

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina pM/sC
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 460PMSC/2022.
obJETo: Fornecimento de alimentação pronta para o efetivo de 
policiais Militares do município de imaruí, por um período de 12 
meses.
ConTraTado: pEdro paUlo CarvalHo lUiZ.
valor EsTiMado ToTal: r$ 63.875,00 (sessenta e três mil 
oitocentos e setenta e cinco reais).
FUndaMEnTaÇÃo: inciso v do art. 24, c/c incisos ii e iii do art. 
26, todos do estatuto das licitações (lei 8.666/93 e alterações 
posteriores). item orçamentário: 33.90.39.41–Fonte de recurso: 
111000036 – projeto atividade: 14157.
andré Cartaxo Esmeraldo – Cel pM diretor dalF/pMsC.  pro-
cesso sGp-e pMsC 68573/2022 – TCE/sC: 6C560638E6Edda-
aC66F013d164bC9a3114E0d3C3 – GGG: 2022as016189.

Cod. Mat.: 870650

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
dirEToria dE apoio loGisTiCo E FinanÇas
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0468/2022 - menor preço por lote. objeto: 
aquisição de forragem para o regimento de polícia Militar Mon-
tada para o ano de 2023. início da entrega de propostas: às 08:00 
horas do dia 17/11/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 30/11/2022. abertura da sessão: a partir das 13:30 
horas do dia 30/11/2022. início da disputa: a partir das 13:30 ho-
ras do dia 30/11/2022. o Edital e seus anexos estão disponíveis 
no site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre 
o edital serão prestadas através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, 
ou no seguinte endereço: avenida rio branco, nº 1064, , CEp 
88015-204, bairro Centro, Florianópolis/sC, no horário das 12:00 
às 19:00, em dias úteis. processo sGp-e: pMsC 00067009/2022. 
GGG: 2022as019327.
E-Sfinge: 61D340B98E9DDEC70E56DF0F256AB93147400191

Cod. Mat.: 870498
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polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a diretoria de apoio logístico e Finanças comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0379/2022. objeto: aquisição de veícu-
los tipo Caminhonetes média, 4x4, para polícia Militar ambiental 
da pMsC. item(ns): 1 - diMas CoMErCio dE aUToMovEis 
lTda, valor adjudicado: r$ 4.870.000,00. valor Total adjudicado: 
r$ 4.870.000,00. processo: pMsC 00052958/2022.

Cod. Mat.: 870504

EsTado dE sanTa CaTarina
polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0379/2022.
objeto: aquisição de veículos tipo Caminhonetes média, 4x4, 
para polícia Militar ambiental da pMsC.
vigência: 16/novembro/2022 a 16/novembro/2023.
Unidade Gerenciadora: polÍCia MiliTar do EsTado dE san-
Ta CaTarina - pM/sC. CnpJ: 83.931.550/0001-51.
Empresa: diMas CoMErCio dE aUToMovEis lTda, inscrita 
no CnpJ/MF sob o nº 83.262.923/0003-00. item 1 - veiculo tipo 
automóvel Caminhonete Quantidade: 20.0 / peça. Marca: Ford 
- ao preço de r$ 243.500,00 Un.
pela contratante: andrÉ CarTaXo EsMEraldo - CoronEl 
pM dirETor  dalF/pMsC.
processo sGp-e: pMsC 00052958/2022.

Cod. Mat.: 870505

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a diretoria de apoio logístico e Finanças comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0364/2022. objeto: aquisição de Farda-
mento operacional Cáqui, de agentes Temporários e Cobertu-
ras da pMrv. (rEGisTro dE prEÇos). lote(s): i, ii, iii, iv, v, 
vi, iX, Xi - UniForMEs GErais lTda, valor adjudicado: r$ 
10.314.900,00, lote(s): vii, viii, X - WoolUÊ ConFECÇÕEs 
lTda, valor adjudicado: r$ 948.600,00. valor Total adjudicado: 
r$ 11.263.500,00. processo: pMsC 00050885/2022.

Cod. Mat.: 870101

EsTado dE sanTa CaTarina
polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0364/2022.
objeto: aquisição de Fardamento operacional Cáqui, de agentes 
Temporários e Coberturas da pMrv. (rEGisTro dE prEÇos).
vigência: 16/novembro/2022 a 16/novembro/2023.
Unidade Gerenciadora: polÍCia MiliTar do EsTado dE san-
Ta CaTarina - pM/sC.
CnpJ: 83.931.550/0001-51.
Empresa: UniForMEs GErais lTda, inscrita no CnpJ/MF 
sob o nº 02777319000153. lote 1 - lote 01 (livre concorrência) 
item 1 - Camiseta Caqui modelo pmsc manga curta, Quantidade: 
10000.0 / peça. Marca: própria - ao preço de r$ 48,00 Un.  
lote 2 - lote 02 (livre concorrência) item 2 - Camisa operacional 
Combat shirt unissex rádio patrulha caqui, Quantidade: 10000.0 / 
peça. Marca: própria - ao preço de r$ 226,00 Un.  lote 3 - lote 
03 (livre concorrência) item 3 - Camisa operacional Masculina /
feminina manga curta rádio patrulha , Quantidade: 3000.0 / peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 157,30 Un.  item 4 - Camisa 
operacional Tamanhos diversos masculina/feminina manga longa 
radio patrulha caqui, Quantidade: 3000.0 / peça. Marca: pró-
pria - ao preço de r$ 226,00 Un.  lote 4 - lote 04 (livre con-
corrência) item 5 - Calca operacional Masculina /feminina rádio 
patrulha caqui, Quantidade: 10000.0 / peça. Marca:  própria 
- ao preço de r$ 336,00 Un.  lote 5 - lote 05 (livre concorrência) 
item 6 - bermuda Tamanhos diversos operacional caqui - modelo 
pMsC, Quantidade: 2000.0 / peça. Marca: própria - ao preço 
de r$ 280,00 Un.  lote 6 - lote 06 (livre concorrência) item 
7 - Jaqueta de tecido Corta vento impermeável vários tamanhos 
- modelo pMsC, Quantidade: 5000.0 / peça. Marca: própria - 
ao preço de r$ 434,00 Un.  lote 9 - lote 09 (livre concorrência) 
item 10 - Cobertura operacional superior - Major, Quantidade: 
100.0 / peça. Marca:  própria - ao preço de r$ 87,00 Un.  item 
11 - Cobertura operacional superior  - Tenente Coronel, Quantida-
de: 100.0 / peça. Marca:  própria - ao preço de r$ 87,00 Un.  
item 12 - Cobertura operacional superior - Coronel, Quantidade: 
100.0 / peça. Marca:  própria - ao preço de r$ 87,00 Un.  item 
13 - Cobertura operacional superior - Comandante Geral, Quanti-
dade: 10.0 / peça. Marca:  própria - ao preço de r$ 90,00 Un.  
item 14 - Cobertura operacional Caqui, varios tamanhos para pra-
ças e oficiais até nível intermediário , Quantidade: 3000.0 / Peça. 
Marca:  própria - ao preço de r$ 66,00 Un.  lote 11 - lote 11 
(livre concorrência) item 19 - Colete Tamanho diversos agente 
Temporário, Quantidade: 1000.0 / peça. Marca: própria - ao 
preço de r$ 110,00 Un. WoolUÊ ConFECÇÕEs lTda, inscrita 
no CnpJ/MF sob o nº 80498546000153. lote 7 - lote 07 (livre 
concorrência) item 8 - Cinto Cinto tatico bdu  caqui pmsc lona 

caqui, Quantidade: 10000.0 / peça. Marca: bÉliCa - ao preço de 
R$ 84,56 UN.  Lote 8 - Lote 08 Item 9 - Tarjeta de identificacao (bi-
riba) pmsc Em tecido modelo pMsC, Quantidade: 5000.0 / peça. 
Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 11,60 Un.  lote 10 - 
lote 10 item 15 - Cobertura operacional branco, varios tamanhos 
para praças e oficiais até nível intermediário PMRv, Quantidade: 
500.0 / peça. Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 66,00 
Un.  item 16 - Cobertura operacional branco, varios tamanhos 
para oficiais superiores  - Major PMRv, Quantidade: 50.0 / Peça. 
Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 80,00 Un.  item 17 
- Cobertura operacional Branco, varios tamanhos para oficiais 
superiores  - Tenente Coronel pMrv, Quantidade: 50.0 / peça. 
Marca: MarCa própria - ao preço de r$ 80,00 Un.  item 18 
- Cobertura operacional Branco, varios tamanhos para oficiais su-
periores  - Coronel pMrv, Quantidade: 50.0 / peça. Marca: Mar-
Ca própria - ao preço de r$ 80,00 Un.
pela contratante: andrÉ CarTaXo EsMEraldo - CoronEl 
pM dirETor  dalF/pMsC.
processo sGp-e: pMsC 00050885/2022.

Cod. Mat.: 870106

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

a diretoria de apoio logistico e Finanças comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0322/2022. objeto: aquisição de me-
dalhas de mérito para atender a demanda da pMsC. lote(s): i, 
ii, iii, iv, v, vi - nova ForMalTa indÚsTria E CoMErCio 
dE MaTEriais MiliTarEs EirElE Epp, valor adjudicado: r$ 
307.798,00. valor Total adjudicado: r$ 307.798,00. processo: 
pMsC 00037710/2022.

Cod. Mat.: 870177

EsTado dE sanTa CaTarina
polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
origem: pregão Eletrônico 0322/2022.
objeto: aquisição de medalhas de mérito para atender a deman-
da da pMsC.
vigência: 16/novembro/2022 a 16/novembro/2023.
Unidade Gerenciadora: polÍCia MiliTar do EsTado dE san-
Ta CaTarina - pM/sC.
CnpJ: 83.931.550/0001-51.
Empresa: nova ForMalTa indÚsTria E CoMErCio dE Ma-
TEriais MiliTarEs EirElE Epp, inscrita no CnpJ/MF sob o 
nº 14550838000163. lote 1 - loTE i item 1 - Medalhas Medalha 
Cruz de Bravura Polícia Militar, Quantidade: 50.0 / Peça. Marca: 
própria - ao preço de r$ 180,00 Un. lote 2 - loTE ii item 
2 - Medalhas Medalha Coronel lopes vieira, Quantidade: 200.0 
/ peça. Marca: própria - ao preço de r$ 188,99 Un. lote 3 - 
LOTE III Item 3 - Medalhas Medalha Tempo de Serviço Bronze 
10 anos, Quantidade: 400.0 / peça. Marca: própria - ao preço 
de r$ 185,00 Un. lote 4 - loTE iv item 4 - Medalhas Medalha 
lealdade e Constância, Quantidade: 400.0 / peça. Marca: pró-
pria - ao preço de r$ 185,00 Un. lote 5 - loTE v item 5 - Meda-
lhas Medalha amigo da polícia Militar, Quantidade: 400.0 / peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 185,00 Un. lote 6 - loTE vi 
item 6 - Etiqueta / patch brasão de mérito pessoal  1ª  categoria, 
Quantidade: 300.0 / peça. Marca: própria - ao preço de r$ 
19,50 Un.  item 7 - Etiqueta / patch brasão de mérito pessoal  2ª  
categoria, Quantidade: 700.0 / peça. Marca: própria - ao preço 
de r$ 19,50 Un. item 8 - Etiqueta / patch brasão de mérito pesso-
al 3ª categoria, Quantidade: 1000.0 / peça. Marca: própria - ao 
preço de r$ 19,50 Un.
pela contratante: andrÉ CarTaXo EsMEraldo - CoronEl 
pM dirETor  dalF/pMsC.
processo sGp-e: pMsC 00037710/2022.

Cod. Mat.: 870179

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a diretoria de apoio logístico e Finanças comunica o resultado 
do pregão Eletrônico nº 0368/2022. objeto: aquisição de 1 (um) 
sistema de raio-x portátil para aplicações táticas, contraterrorismo 
e explosivos destinado ao bopE/pMsC. item(ns): 1 - bErKana 
TECnoloGia EM sEGUranÇa lTda, valor adjudicado: r$ 
566.000,00. valor Total adjudicado: r$ 566.000,00. processo: 
pMsC 00083521/2021.

Cod. Mat.: 870680

polÍCia MiliTar
dirEToria dE apoio loGisTiCo E FinanÇas
AVISO DE LICITAÇÃO
pregão Eletrônico nº 0483/2022 - menor preço por item. objeto: 
Contratação de serviço médico veterinário para atender o plantel 
de equinos da pMsC. início da entrega de propostas: às 08:00 
horas do dia 27/10/2022. Fim da entrega de propostas: às 15:30 

horas do dia 23/11/2022. abertura da sessão: a partir das 15:30 
horas do dia 23/11/2022. início da disputa: a partir das 15:35 ho-
ras do dia 23/11/2022. o Edital e seus anexos estão disponíveis 
no site http://www.portaldecompras.sc.gov.br. informações sobre 
o edital serão prestadas através do e-mail licita@pm.sc.gov.br, ou 
no seguinte endereço: avenida rio branco, nº 1064, CEp 88015-
204, bairro Centro, Florianópolis/sC, no horário das 13:00 às 
18:00, em dias úteis. processo sGp-e: pMsC 00069409/2022. 
GGG: 2022as017322.
E-Sfinge: CFEAF6B3C9B08822A5BC8018E09507D278EB16D1

Cod. Mat.: 870717

FUndo dE MElHoria do Corpo dE boMbEiros MiliTar
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Concorrência nº 098/2022.
Torna-se pública a retificação nº 02, como segue: prorrogação 
prazo sessão. o novo edital, anexos e informações estão dis-
poníveis no site www.portaldecompras.sc.gov.br. E-mail: licita-
cao@cbm.sc.gov.br. SGP-e: CBMSC 00013076/2022. GGG: 
2022AS015988.

Cod. Mat.: 870666

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO – ENA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação do docente ou consultor credenciado, nos 
termos do decreto nº 3.148/2010 para ministrar o curso “Fisca-
lização dos Contratos Administrativos de Serviços com  Dedica-
ção de Mão de Obra Exclusiva”, carga horária de 16 (dezesseis) 
horas-aula. Valor: r$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta 
reais). Contratado (a): naZarEno nEsi.
Fundamentação: art. 13, inciso vi e art. 25 inciso ii, da lei 
8.666/1993. Florianópolis, 28 de setembro de 2022. aloÍsio 
JosÉ rodriGUEs – presidente.

Cod. Mat.: 870542

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO – ENA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação do docente ou consultor credenciado, nos 
termos do decreto nº 3.148/2010 para ministrar o curso “Fis-
calização dos Contratos Administrativos e Atas de Registro de 
Preços”, carga horária de 16 (dezesseis) horas-aula. Valor: r$ 
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais). Contratado (a): 
naZarEno nEsi.
Fundamentação: art. 13, inciso vi e art. 25 inciso ii, da lei 
8.666/1993. Florianópolis, 28 de setembro de 2022. aloÍsio 
JosÉ rodriGUEs – presidente.

Cod. Mat.: 870544

FUndaÇÃo UnivErsidadE do EsTado dE sanTa CaTari-
na – UdEsC
RESULTADO DE LICITAÇÃO
o Centro de Ciências agroveterinárias – lages  comunica o resul-
tado do pregão Eletrônico nº 1261/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE: UM PAR DE RECEPTORES GNSS 
E ACESSÓRIOS PARA O CENTRO DECIÊNCIAS AGROVETE-
RINÁRIAS –CAV/LAGES - UDESC. Item(ns): 1 - SANTIAGO & 
CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, Valor Adju-
dicado: R$ 98.980,00. Valor Total Adjudicado: R$ 98.980,00. 
Processo: UDESC 00041345/2022.Florianópolis 10-11-2022–   
Glória Maria Fernandes  -pregoeira – Cav/UdEsC.

Cod. Mat.: 870127

FUndaÇÃo UnivErsidadE do EsTado dE sanTa CaTarina
RESULTADO DE LICITAÇÃO
a reitoria comunica o resultado do pregão Eletrônico nº 
1303/2022. objeto: aQUisiÇÃo dE MaTErial EsporTivo, 
dE FisioTErapia E dE aCadEMias para Toda a UdEsC 
- rElanÇaMEnTo. item(ns): 2, 3, 7 - Frustrado, item(ns): 1 - 
niColaZZi & MorCH lTda ME, valor adjudicado: r$ 7.480,00, 
item(ns): 4, 5 - a a Z saÚdE CoMÉrCio dE prodUTos MÉ-
diCos E HospiTalarEs EirEli - Epp, valor adjudicado: r$ 
10.910,00, item(ns): 6 - ManFrE KnaUT CoMErCio varE-
JisTa dE arTiGos MEdiCos E orTopEdiCos lTda, valor 
adjudicado: r$ 9.580,93. valor Total adjudicado: r$ 27.970,93. 
processo: UdEsC 00034799/2022.

Cod. Mat.: 870346
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CEnTro dE inForMÁTiCa E aUToMaÇÃo dE sanTa CaTa-
rina - CiasC
rEsUlTado dE liCiTaÇÃo

a Gerência de administração comunica o resultado do pregão 
Eletrônico nº 0028/2022. objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial e 
ostensiva, por intermédio de postos de trabalho de vigilância ar-
mada, a serem prestados no prédio–sede do Centro de informá-
tica e automação do Estado de santa Catarina s/a –CiasC, em 
Florianópolis/sC. lote(s): i - Mobra sErviÇos dE viGilÂn-
Cia lTda, valor adjudicado: r$ 739.800,00. valor Total adjudica-
do: r$ 739.800,00. processo: CiasC 00001419/2022.

Cod. Mat.: 870568

CEnTro dE inForMÁTiCa E aUToMaÇÃo dE sanTa CaTa-
rina - CiasCRESULTADO DE LICITAÇÃO
a Gerência de administração comunica o resultado do pregão 
Eletrônico nº 0024/2022. objeto: a presente licitação tem como 
objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos 
de tecnologia da informação com prestação de serviços de ins-
talação, configuração de infraestrutura de servidores e switches 
SAN FC, em 03 (três) lotes, conforme Especificações Técnicas 
constantes no anexo i, demais anexos e condições previstas nes-
te Edital. lote(s): i, ii - CoMpWirE inForMaTiCa lTda, valor 
adjudicado: r$ 3.930.000,00, lote(s): iii - vs daTa CoMÉrCio 
E disTribUiÇÃo lTda, valor adjudicado: r$ 2.000.000,00. 
valor Total adjudicado: r$ 5.930.000,00. processo: CiasC 
00000725/2022

Cod. Mat.: 870716

EPAGRI – Emp. de pesquisa agropec. e Extensão rural de sC 
Resultado de Homologação de Licitação: Edital nº 0127/2022. 
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa para execução de serviços de reparos 
e pintura predial, com fornecimento de materiais, para a Epagri 
de Criciúma e Tubarão/sC.. vencedores: MSI MULTISERVICE 
SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA lotes 1 r$59.500,00, 3 r$ 
99.000,00; URUSSANGA TINTAS LTDA lote 02 r$ 7.250,00. 
SGP-e nº 9527/2022 GGG 2022AS016583. Florianópolis, 14 de 
novembro de 2022. Humberto bicca neto, diretor.

Cod. Mat.: 870581

EPAGRI – Emp. de pesquisa agropec. e Extensão rural de sC
Aviso de Licitação: Edital nº 0139/2022 Modalidade: Pregão 
Eletrônico. Tipo: Menor Preço. Objeto. Contratação de empre-
sa especializada em transporte de passageiros, sob regime de 
fretamento contínuo, para a Epagri – Estação Experimental de 
Caçador/SC. Recebimento das propostas: até 07/12/2022 às 
09h. Abertura das Propostas: 07/12/2022 às 09h. Início da ses-
são de disputa de preços: 07/12/2022 às 15h. o Edital e seus 
anexos estão disponíveis no site www.portaldecompras.sc.gov.
br. informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail: 
licitacao@epagri.sc.gov.br, ou no endereço: Rod. Admar Gonza-
ga, n° 1.347, Itacorubi, Florianópolis/SC, ou através do telefone: 
(48)3665-5384. registro TCE E5d779025CC05FF2Ed16C22d-
d1a5Ea60E2aC754b . Aprovação GGG2022AS019316. Floria-
nópolis, 14 de novembro de 2022.Humberto bicca neto, diretor.

Cod. Mat.: 870664

EPAGRI – Emp. de pesquisa agropec. e Extensão rural de sC
Retificação de Minuta de Resultado. Retifica-se a minuta de 
resultado do edital 0096/2022, publicado no doE nº 21.895 na 
data de 11.11.2022, onde se lê: ”[...] Oportuno Distr.de Maqui-
nas e Ferramentas Ltda  lote: ... 03 r$ 225,00 [...]”, leia-se: 
“[...] Oportuno Distr.de Maquinas e Ferramentas Ltda lote: ... 
03 r$ 2.225,00 [...]”. SGP-e n 11259/2022 GGG 2022AS014150. 
Florianópolis, 14 de novembro de 2022. pregoeiro, EpaGri.

Cod. Mat.: 870689

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. – Dispensa de Licitação nº 
030/2022 – Processo PIMB n° 3456/2022. Cód. TCE - A9161F0B-
CFDD70E0AC5D9C21E9593F64D73F5A7C. Contratante: sCpar 
porto de imbituba s.a. Contratada: power imports veículos lTda 
(CnpJ: 00.208.817/0001-50). objeto: Contratação de concessionária 
autorizada de veículos, Kia Motors, nesta capital, para prestação 
de serviços de revisão periódica (básica) em garantia de fábrica 
– 05 (cinco) anos de uso ou 100.000 km/rodados, em 01 (um) 
veículo pertencente à frota sCpar porto de imbituba. valor Total: 
10.218,20 (dez mil e duzentos e dezoito reais e vinte centavos). 

Fundamento legal: artigo 29, inciso iv da lei Federal 13.303/16 
e artigo 115, inciso iv do regulamento de licitações e Contratos 
desta estatal. imbituba, 27 de outubro de 2022. Fábio dos santos 
riera – diretor presidente.

Cod. Mat.: 870442

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. RESULTADO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022. PIMB 2270/2022 – Processo 
Licitatório nº 955528. Considerando que a proposta da empresa 
GEnTE sEGUradora s.a. restou  DESCLASSIFICADA nos 
termos do item 4.6.1, iv do Edital, devido a suas propostas estarem 
acima do valor global máximo aceitável para o certame, o diretor 
presidente da sCpar porto de imbituba s.a., com fundamento no 
art. 57, § 3, da lei nº 13.303/16 e no item 4.7.5 do Edital, declara 
rEvoGada a licitação referente ao edital de pregão Eletrônico nº 
032/2022. imbituba, 11 de novembro de 2022. Fábio dos Santos 
Riera - Diretor Presidente.

Cod. Mat.: 870447

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. – COTAÇÃO DE PREÇOS  nº 
001/2022 – objeto: REALIZAÇÃO DE RECARGA E MANUTENÇÃO 
DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, conforme descrito no Termo 
de referência. Tipo de julgamento: MEnor prEÇo Global. 
Data do recebimento das propostas: até as 17h30min do dia 
22/11/2022 às 09h00min do dia 03/11/2022.o Termo de referência 
e o modelo de proposta de preços podem ser obtidos no endereço 
eletrônico www.portodeimbituba.com.br (link: licitações)

Cod. Mat.: 870543

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. – Dispensa de Licitação nº 
031/2022 – Processo PIMB n° 3603/2022. Cód. TCE - 913B8AE-
F1D7BAE21FB0715D6E0741AA6DEF88900. Contratante: sCpar 
porto de imbituba s.a. Contratada: Ess soluções Tecnológicas 
lTda (CnpJ: 41.520.264/0001-53). objeto: aquisição de placas 
periféricas de Controle de acesso. valor Total: 49.896,00 (quarenta 
e nove mil e oitocentos e noventa e seis). Fundamento legal: artigo 
29, inciso iv da lei Federal 13.303/16 e artigo 115, inciso iv do 
regulamento de licitações e Contratos desta estatal. imbituba, 11 
de novembro de 2022. Fábio dos santos riera – diretor presidente.

Cod. Mat.: 870548

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. – EDITAL DE PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 043/2022 – Processo PIMB n° 4071/2022. Processo 
Licitações-e nº 973544. Cód. TCE - FC2DB74E148E576F3FD-
47FA1F1288731DA051EC7 objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE BASE DE EMERGÊNCIA 
AMBIENTAL PARA ATENDIMENTO E RESPOSTA DE OCORREN-
CIAS DECORRENTES DE VAZAMENTOS DE DERIVADOS DE 
HIDROCARBONETOS E DE PRODUTOS QUÍMICOS, conforme 
descrito no edital e seus anexos. Tipo de julgamento: execução 
empreitada por preço global. Data do recebimento e abertura das 
propostas: até as 08h45min do dia 07/12/2022 Início da sessão 
de disputa de preço: às 09h00min do dia 07/12/2022. o pregão 
Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema 
“licitações-e” do portal do banco do brasil s.a, observados os 
termos deste edital. Cópia do edital pode ser obtida na sede da 
sCpar porto de imbituba s.a., ou no endereço eletrônico www.
portodeimbituba.com.br (link: licitações). Fábio dos Santos Riera 
– Diretor Presidente

Cod. Mat.: 870552

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTraTo ConTraTo
Contrato:162/2022
Contratante: secretaria de Estado da administração
Contratada: pHl administradora de imóveis ltda.
origem: dispensa de licitação 079/2022.
Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento específi-
co da Unidade regional de saúde do servidor – Urss, no muni-
cípio de Tubarão/sC.
valor mensal: r$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).
dotação orçamentária: item orçamentário: 33.90.39.10 - ação: 
13017 - Fonte 0100.
vigência: de 14/novembro/2022 a 14/novembro/2023.
assinatura: 14/novembro/2022
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
pela Contratada: Henrique dal sasso balsini
CiG sEa 2022s013787 - sEa 17084/2022

Cod. Mat.: 870408

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato nº 072/2022
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo pa-
trimonial
Contratada: litoral Engenharia e Construções Eireli
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de execução por 90  (noventa) dias. A vigência passará 
para 06/março/2023.
assinatura: 14/novembro/2022
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
pela Contratada: Junior Eloi José Eckstein
2022s013987 – sEa 16786/2022

Cod. Mat.: 870409

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 002/2022 – COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA – PE 
084/2022
origem: pE 084/2022
objeto: aquisição de switches. Marca: Huawei.
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo pa-
trimonial
Contratada: Compwire informática ltda
item 1: switch (restrito novo genérico 125296) topo rack.
Quantidade: 3 (três) unidades - valor Unitário: r$ 65.400,00.
valor da Compra: r$ 196.200,00
item 2: switch (restrito novo genérico 125296) de acesso..
Quantidade: 4 (quatro) unidades - valor Unitário: r$ 18.990,00. 
valor da Compra: r$ 75.960,00.
Valor total da aquisição: R$ 272.160,00 (duzentos e setenta e 
dois mil cento e sessenta reais).
dotação orçamentária: item orçamentário: 44.90.52.35 – ação: 
12753 – Fonte: 0.6.98.
assinatura: 11/11/2022.
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
pela Contratada: Elenise de Jesus Martins de oliveira
sEa 12451/2022

Cod. Mat.: 870417

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 001/2022 - Ubuntu Comércio e Soluções Tecnológicas 
Ltda..
origem: pE 113/2022
Objeto: Aquisição de monitor 23’(Lei 123/2016). Marca: AOC
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo pa-
trimonial
Contratada: Ubuntu Comércio e soluções Tecnológicas ltda..
Quantidade: 150 (cento e cinquenta) unidades - valor Unitário: r$ 
1.478,10 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos)
Valor total da aquisição: R$ 221.715,00 (duzentos e vinte e um mil 
setecentos e quinze reais).
dotação orçamentária: item orçamentário: 44.90.52.35 – ação: 
12753 – Fonte: 0.6.98.
assinatura: 11/11/2022.
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
Pela Contratada: Patricia Muriel Lima Nazário
sEa 16592/2022.

Cod. Mat.: 870419

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 001/2022
origem: pE 113/2022
objeto: aquisição de notebook básico. Marca: Master
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo pa-
trimonial
Contratada: positivo Tecnologia sa
Quantidade:150 (cento e cinquenta) unidades - valor Unitário: r$ 
4.456,83 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oi-
tenta e três centavos)
valor total da aquisição: r $668.524,50 (seiscentos e sessenta e 
seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
dotação orçamentária: item orçamentário: 44.90.52.35 – ação: 
12753 – Fonte: 0.6.98.
assinatura: 11/11/2022.
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
Pela Contratada: Gerson Luiz Appel
sEa 16759/2022

Cod. Mat.: 870420

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 001/2022 - Vanguarda
origem: pE 113/2022
objeto: aquisição de notebook básico (lei 123/2016). Marca: le-
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novo
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo pa-
trimonial
Contratada: vanguarda informática ltda.
Quantidade:50 (cinquenta) unidades - valor Unitário: r$ 5.869,56 
(cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis 
centavos)
Valor total da aquisição: R$ 293.478,00 (duzentos e noventa e 
três mil quatrocentos e setenta e oito reais).
dotação orçamentária: item orçamentário: 44.90.52.35 – ação: 
12753 – Fonte: 0.6.98.
assinatura: 11/11/2022.
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
pela Contratada: Felipe Gonçalves nova da Costa
sEa 16682/2022

Cod. Mat.: 870422

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 001/2022 - RS Varejo
origem: pE 113/2022
Objeto: Aquisição de Kit mouse e teclado com fio. Marca: Multi-
laser
Contratante: Controladoria Geral do Estado
Contratada: rs varejos Eireli
Quantidade: 100 (cem) unidades - valor Unitário: r$ 129,54 (cen-
to e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
Valor total da aquisição: R$ 12.954,00 (doze mil novecentos e 
cinquenta e quatro reais)
dotação orçamentária: item orçamentário: 33.90.30.17 – ação: 
14794 – Fonte: 0100.
assinatura: 12/11/2022.
pela Contratante: Cristiano socas da silva
Pela Contratada: Robson Pitz Silverio
sEa 16661/2022

Cod. Mat.: 870423

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 001/2022 - RS Varejo
origem: pE 113/2022
Objeto: Aquisição de Kit mouse e teclado com fio. Marca: Multi-
laser
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo de 
Materiais, Publicações e Impressos Oficiais.
Contratada: rs varejos Eireli
Quantidade: 100 (cem) unidades - valor Unitário: r$ 129,54 (cen-
to e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
Valor total da aquisição: R$ 12.954,00 (doze mil novecentos e 
cinquenta e quatro reais)
dotação orçamentária: item orçamentário: 33.90.30.17 – ação: 
2750 – Fonte: 0640.
assinatura: 11/11/2022.
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
Pela Contratada: Robson Pitz Silverio
sEa 16656/2022

Cod. Mat.: 870425

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
AF nº 001/2022 - Torino Informática Ltda.
origem: pE 113/2022
Objeto: Aquisição de monitor 23’(livre Participação). Marca: AOC
Contratante: secretaria de Estado da administração/Fundo pa-
trimonial
Contratada: Torino informática ltda..
Quantidade: 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades - valor Uni-
tário: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
valor total da aquisição: r$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e 
cinco mil reais).
dotação orçamentária: item orçamentário: 44.90.52.35 – ação: 
12753 – Fonte: 0.6.98.
assinatura: 11/11/2022.
Pela Contratante: Luiz Antonio Dacol
pela Contratada: rodrigo do amaral rissio
sEa 16612/2022.

Cod. Mat.: 870426

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Contratante: sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo 
prisional E soCioEdUCaTiva – sap/FUpEsC
origem: registro de preços – PE n 96/sap/2021
objeto: aquisição de colchões de solteiro, casal, berço e capas, 
para suprir a demanda do sistema penitenciário e socioeducati-
vo - GGG: 2022as018853
Contratada: siolMar GabriEla pasCUalini piErrin E Cia 
lTda.

AF n.: 2022aF000088 - assinatura: 04/11/2022
item 005 – Quant. 101 - preço Total: r$ 23.180,51
valor Total Contratado: r$ 23.180,51
Crédito Orçamentário: Natureza: 33.90.30.20 Fonte: 
0.1.11.000037
pelo Contratante: bruno domingos Gabriel
pela Contratada: siolmar Gabriela pascualini pierrin
sap 125697/2022

Cod. Mat.: 870610

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Contratante: sECrETaria dE EsTado da adMinisTraÇÃo 
prisional E soCioEdUCaTiva - sap/FUpEsC
origem: registro de preços – PE 051/sap/2022
objeto: Equipamentos de informática
AF n: 2022aF00003
GGG: 2022as018848
Contratada: CEK inForMÁTiCa EirEli.
item 004 – Quant. 194- preço Total: r$ 438.052,00
valor Total Contratado: r$ 438.052,00
assinatura: 07/11/2022
Crédito Orçamentário: Natureza: 44.90.52.35/17/26/30/29/33/24/
06 Fonte: 0.111.000037
pelo Contratante: bruno domingos Gabriel
pela Contratada: Carlos Eduardo Kellner
sap 124011/2022

Cod. Mat.: 870519

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 
E SOCIOEDUCATIVA
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/
SJC/2018
Contratada: NUTRI & SAÚDE  REFEIÇÕES  COLETIVAS  LTDA
origem: pregão Eletrônico nº 076/sJC/2018
objeto: acréscimo de quantitativo e prorrogação da vigência.
dotação orçamentária: UG 54096 / subação 11043 / item 
33.90.39.41 / Fonte 1.00.000000
assinatura: 01 de novembro de 2022
pela Contratante: Edemir alexandre Camargo neto
pela Contratada: José dionísio Franco
sap 58275/2022
GGG 2022as018524

Cod. Mat.: 870476

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 518/2022 - CC 274/2022 - SED 71617/2022 - SIGEF 
2022AS017300
Contratada: UlTrasolo sondaGEns E pErFUraÇÕEs Ei-
rEli. obJETo: o presente Contrato tem por objeto a contrata-
ção de empresa para execução de sondaGEM GEoTÉCniCa, 
das edificações da Regional 19 – LAGUNA, compreendendo os 
municípios de Garopaba, imaruí, imbituba, laguna, paulo lopes 
e pescaria brava, pertencentes à secretaria de Estado da Educa-
ção de santa Catarina. valor do Contrato: r$ 90.000,00. dotação 
orçamentária: Fonte: 387. subfunção/ação: 368/12482. Elem. 
despesa: 33.90.39. vigência: será de 365 dias contados a partir 
da assinatura do contrato. assinado em 11/11/2022. vitor Funga-
ro Balthazar pela SED e Itajaí Martim pela Empresa.

Cod. Mat.: 870443

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 515/2022 - CC 277/2022 - SED 71626/2022- SIGEF 
2022as017296
Contratada: GoldEn TECnoloGia EM ConsTrUÇÃo lTda. 
obJETo: o presente Contrato tem por objeto a contratação de 
empresa para execução de sondaGEM GEoTÉCniCa, das 
edificações da Regional 22 - ARARANGUÁ, compreendendo os 
municípios de araranguá, balneário arroio do silva, balneário 
Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Gran-
de, 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. valor do Contrato: 
r$ 170.278,80. dotação orçamentária: Fonte: 320. subfunção/
ação: 368/12482. Elem. despesa: 33.90.39. vigência: será de 
365 dias contados a partir da assinatura do contrato. assinado em 
11/11/2022. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Alyson Gregory 
retkva pela Empresa.

Cod. Mat.: 870444

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 519/2022 - CC 272/2022 - SED 71608/2022- SIGEF 
2022AS017301
Contratada: GoldEn TECnoloGia EM ConsTrUÇÃo lTda. 
obJETo: o presente Contrato tem por objeto a contratação de 

empresa para execução de sondaGEM GEoTÉCniCa, das edi-
ficações da Regional 17 - ITAJAÍ, compreendendo os municípios 
de balneário Camboriú, balneário piçarras, bombinhas Cambo-
riú, itajaí, itapema, navegantes, penha e porto belo, pertencen-
tes à secretaria de Estado da Educação de santa Catarina. valor 
do Contrato: r$ 161.730,00. dotação orçamentária: Fonte: 320. 
subfunção/ação 368/12482: Elem. despesa: 33.90.39. vigência: 
será de 365 dias contados a partir da assinatura do contrato. assi-
nado em 11/11/2022. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Alyson 
Gregory retkva pela Empresa.

Cod. Mat.: 870445

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 495/2022 - CC 266/2022 - SED 71583/2022- SIGEF 
2022AS017032
Contratada: UlTrasolosondaGEns E pErFUraÇÕEs Ei-
rEli. obJETo: o presente Contrato tem por objeto a contrata-
ção de empresa para execução de sondaGEM GEoTÉCniCa, 
das edificações da Regional 11 - CURITIBANOS, compreenden-
do os municípios de Curitibanos, Frei rogério, ponte alta do nor-
te, santa Cecília e são Cristóvão do sul, pertencentes à secreta-
ria de Estado da Educação de santa Catarina. valor do Contrato: 
r$ 39.000,00. dotação orçamentária: Fonte: 387. subfunção/
ação 368/12482: Elem. despesa: 33.90.39. vigência: será de 
365 dias contados a partir da assinatura do contrato. assinado 
em 11/11/2022. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Itajaí Martim 
pela Empresa.

Cod. Mat.: 870446

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2021 – RDC 
97/2020/SIE - SIGEF 2022AS019180 - SIE 39928/2022
ConTraTada: Coral E vilpErT EnGEnHaria E Cons-
TRUÇÃO LTDA ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência 
e execução dos serviços do Contrato 140/2021, com o acréscimo 
de 120 dias para a execução dos serviços e para a vigência do 
contrato, com início da prorrogação do prazo de execução dos 
serviços em 21/12/2022 e término em 19/04/2023, e com o início 
da prorrogação do prazo de vigência em 21/03/2023 e término em 
18/07/2023. Assinado em 10/11//2022. Vitor Fungaro Balthazar 
pela sEd e Maristela Coral vilpert pela Empresa.

Cod. Mat.: 870523

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 130/2021 – RDC 
102/2020/SIE - SIGEF 2022AS019178 - SIE 39925/2022
ConTraTada: Coral E vilpErT EnGEnHaria E Cons-
TRUÇÃO LTDA ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência 
e execução dos serviços do Contrato 130/2021, com o acréscimo 
de 120 dias para a execução dos serviços, com início da prorro-
gação do prazo em 21/11/2022 e término em 20/03/2023, e com 
o início da prorrogação da vigência contratual em 21/12/2022 e se 
encerrando 30 dias após o prazo final da execução dos serviços, 
equivalente ao dia 19/04/2023, conforme especificado na Cláu-
sula segunda do presente Contrato. assinado em 10/11//2022. 
Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Maristela Coral Vilpert pela 
Empresa.

Cod. Mat.: 870535

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 57/2022 - CC 
291/2021 – SIE 40252/2022 - SIGEF 2022AS019172
ConTraTada: ConsTrUTora EvolUTa lTda Epp. obJE-
TO: prorrogação do prazo de vigência e execução de serviço do 
Contrato 57/2022 – Cláusula sétima – com o acréscimo de 160 
dias para a execução dos serviços e 177 dias para a vigência do 
contrato, com início de prorrogação do prazo de execução dos 
serviços em 06/01/2023 e término em 14/06/2023, e com início 
de prorrogação de prazo de vigência em 20/03/2023 e término 
em 12/09/2023. assinado em 10/11/2022. vitor Fungaro baltha-
zar pela SED e Luís Carlos Curtius pela Empresa.

Cod. Mat.: 870623

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 212/2020 - CV 
35/2020/SIE – SIE 40090/2022 – SIGEF 2022AS019170
ConTraTada: EnGEdEr EnGEnHaria E arQUiTETUra 
LTDA. ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e exe-
cução de serviço do Contrato 212/2020 – Cláusula Quarta – com 
o acréscimo de 90 dias para a execução dos serviços e para a 
vigência do contrato, com início de prorrogação do prazo de exe-
cução de serviços em 11/12/2022 e término em 10/03/2023, e 
com início de prorrogação de prazo de vigência em 11/03/2023 e 
término em 08/06/2023. assinado em 10/11/2022. vitor Fungaro 
Balthazar pela SED e Régis da Silva pela Empresa.

Cod. Mat.: 870627
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 209/2020 - CV 
36/2020/SIE – SIE 40144/2022 - SIGEF 2022AS019171
ConTraTada: EnGEdEr EnGEnHaria E arQUiTETUra 
LTDA. ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e execu-
ção dos serviços do Contrato 209/2020 – ClÁUsUla QUarTa 
- dos praZos – com o acréscimo de 180 dias para a execução 
dos serviços e para a vigência do contrato, com início de pror-
rogação do prazo de execução dos serviços em 02/12/2022 e 
término em 30/05/2023, e com início de prorrogação de prazo de 
vigência em 05/03/2023 e término em 31/08/2023. assinado em 
10/11/2022. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Régis da Silva 
pela Empresa.

Cod. Mat.: 870614

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 139/2021 – RDC 
97/2020/SIE - SIGEF 2022AS019179 - SIE 39922/2022
ConTraTada: Coral vilpErT EnGEnHaria E ConsTrU-
ÇÃO LTDA ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e 
execução dos serviços do Contrato 139/2021, com o acréscimo 
de 120 dias para a execução dos serviços, com início da prorro-
gação do prazo em 21/11/2022 e término em 20/03/2023, e com 
o início da prorrogação da vigência contratual em 21/12/2022 e 
se encerrando 30 dias após o prazo final da execução dos ser-
viços, equivalente ao dia 19/04/2023. assinado em 10/11/2022 
Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Maristela Coral Vilpert pela 
Empresa.

Cod. Mat.: 870668

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 184/2022 – CV 
336/2021 - SIE 39791/2022 - SIGEF 2022AS019182
ConTraTada: andrioli arQUiTETUra E proJETos lTda. 
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e execução dos ser-
viços do Contrato 184/2022, com o acréscimo de 180 dias para 
a execução dos serviços e 213 dias para a vigência do contra-
to, com início da prorrogação do prazo em 29/11/2022 e térmi-
no em 27/05/2023, e com o início da prorrogação da vigência 
contratual em 25/01/2023 e término em 25/08/2023. assinado em 
10/11/2022 Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Marlon Andrioli 
pela Empresa.

Cod. Mat.: 870677

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 208/2020 – CV 
38/2020/SIE - SIE 39698/2022 - SIGEF 2022AS019169
ConTraTada: EnGEdEr EnGEnHaria E arQUiTETUra 
LTDA. ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e exe-
cução de serviço do Contrato 208/2020 – ClÁUsUla QUarTa 
- dos praZos – com o acréscimo de 180 dias para a execu-
ção dos serviços e para a vigência do contrato, com início de 
prorrogação do prazo de execução dos serviços em 10/11/2022 
e término em 08/05/2023, e com início de prorrogação de prazo 
de vigência em 11/02/202 e término em 09/08/2023. assinado em 
10/11/2022 Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Régis da Silva 
pela Empresa.

Cod. Mat.: 870681

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 228/2021 – RDC 
47/2020/SIE - SIE 39669/2022 - SIGEF 2022AS019168
ConTraTada: CalTEr do brasil EnGEnHaria lTda. ob-
JETO: prorrogação do prazo de vigência e execução de serviço 
do Contrato 228/2021 – Cláusula segunda – com o acréscimo 
de 120 dias para a execução dos serviços e para a vigência do 
contrato, com início de prorrogação do prazo de execução dos 
serviços em 21/11/2022 e término em 20/03/2023, e com início de 
prorrogação de prazo de vigência em 19/02/2023 e término em 
18/06/2023. Assinado em 10/11/2022. Vitor Fungaro Balthazar 
pela SED e Evandro Medeiros Braz pela Empresa.

Cod. Mat.: 870684

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 220/2022 – CV 
339/2021 - SIE 39876/2022 - SIGEF 2022AS019181
ConTraTada: E+plan EnGEnHaria lTda ME. obJETo: 
prorrogação do prazo de vigência e execução dos serviços do 
Contrato 220/2022, com o acréscimo de 210 dias para a execução 
dos serviços e 230 dias para a vigência do contrato, com início da 
prorrogação do prazo em 29/11/2022 e término em 26/06/2023, e 
com o início da prorrogação da vigência contratual em 07/02/2023 
e término em 24/09/2023. assinado em 10/11/2022 vitor Fungaro 
Balthazar pela SED e Dilnei de Freitas Jacinto pela Empresa.

Cod. Mat.: 870665

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 489/2022 - CC 275/2022 - SED 71619/2022 - SIGEF 
2022AS016760
Contratada: UlTrassolo sondaGEns E pErFUraÇÕEs 
EirEli. obJETo: Contratação de empresa para execução de 
SONDAGEM GEOTÉCNICA, das edificações da Regional 20 –
TUbarÃo, compreendendo os municípios de Capivari de baixo, 
Gravatal, Jaguaruna, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio e 
Tubarão, pertencentes à secretaria de Estado da Educação de 
santa Catarina. valor do Contrato: r$ 97.680,00. dotação orça-
mentária: Fonte: 320. subfunção/ação: 368/12482. Elem. des-
pesa: 33.90.39. vigência: será de 365 dias contados a partir da 
assinatura do contrato. assinado em 11/11/2022. vitor Fungaro 
Balthazar pela SED e Itajaí Martim pela Empresa.

Cod. Mat.: 870700

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 146/2020 - CV 
259/2019 – SIE 40040/2022 – SIGEF 2022AS019167 Con-
TraTada: CalTEr do brasil EnGEnHaria lTda. obJE-
TO: prorrogação do prazo de vigência e execução de serviço do 
Contrato 146/2020 – Cláusula sexta – com o acréscimo de 90 
dias para a execução dos serviços e para a vigência do contrato, 
com início de prorrogação do prazo de execução dos serviços em 
20/11/2022 e término em 17/02/2023, e com início de prorrogação 
do prazo de vigência em 18/02/2023 e término em 18/05/2023. 
Assinado em 10/11/2022. Vitor Fungaro Balthazar pela SED e 
Evandro Medeiros Braz pela Empresa.

Cod. Mat.: 870706

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 240/2022 – CV 
345/2021 - SIE 39999/2022 - SIGEF 2022AS019173
ConTraTada: MvK EnGEnHaria E ConsTrUÇÕEs lTda 
ME. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência e execução dos 
serviços do Contrato 240/2022, com o acréscimo de 180 dias 
para a execução dos serviços e 210 dias para a vigência do con-
trato, com início da prorrogação do prazo em 14/12/2022 e tér-
mino em 11/06/2023, e com o início da prorrogação da vigência 
contratual em 13/02/2023 e término em 10/09/2023. assinado em 
10/11/2022 Vitor Fungaro Balthazar pela SED e Douglas Vill pela 
Empresa.

Cod. Mat.: 870709

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 182/2022 – CV 
344/2021 - SIE 38934/2022 - SIGEF 2022AS018994 ConTra-
Tada: ConFianZa EnGEnHaria EirEli ME. obJETo: prorro-
gação do prazo de vigência e execução dos serviços do Contrato 
182/2022, com o acréscimo de 120 dias para a execução dos ser-
viços e 150 dias para a vigência do contrato, com início da prorro-
gação do prazo em 29/11/2022 e término em 28/03/2023, e com o 
início da prorrogação da vigência contratual em 28/01/2023 e tér-
mino em 26/06/2023. assinado em 10/11/2022. vitor Fungaro bal-
thazar pela SED e Deidwi Fernandes Fiamoncini pela Empresa.

Cod. Mat.: 870713

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
ordEM dE paralisaÇÃo nº 016/2022
AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário da SIE
CONTRATO: N° CT- 00045/2022/SIE
EMprEsa: dJp ConsTrUÇÕEs lTda.
obJETo do ConTraTo: Execução de pavimento rígido de 
Concreto em Frente ao Hangar do batalhão de operações aére-
as - boa – CbMsC – Floripa airport.
rdC nº258/2021
MoTivo: por motivo de ordem administrativa conforme processo 
siE: 41945/2022.
daTa dE paralisaÇÃo: 14 de novembro de 2022.

Cod. Mat.: 870710

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo PE 218/2022
CT. 306/2022. Objeto: Execução de serviços de apoio à fiscali-
zação de obras de manutenção descontinuada de revestimentos 
de rodovias estaduais localizadas na jurisdição da Coordenado-
ria regional vale – lote ii. Vencedora: iguatemi – Consultoria e 
serviços de Engenharia lTda. Valor: R$ 389.999,78 (trezentos e 
oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta 
e oito centavos). Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) 
dias. Vigência Contratual: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias. Fundamentação Legal: lei nº 10.520/02 c/c decreto Es-
tadual nº 2.617/09. Local e Data de Assinatura: Florianópolis, 
14/11/2022. Signatários: secretário e. e. alexandre Martins da 
silva, pela siE e o sr. adão dos santos, pela Contratada. GGG: 
2022AS019735.

Cod. Mat.: 870705

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo PE 261/2022
CT. 304/2022. Objeto: Coordenação, supervisão, controle e de 
subsídios à fiscalização de obras rodoviárias para execução de 
obra de arte especial e os respectivos acessos (serviços de ter-
raplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, 
sinalização, meio ambiente, serviços complementares) na Rodo-
via br-280, entroncamento da sC-413 (p/ Joinville) e sC-143 (p/ 
schroeder), numa extensão aproximada de 9,49 km. Vencedora: 
sotepa - sociedade Técnica de Estudos, projetos e assessoria 
lTda. Valor: r$ 535.998,94(quinhentos e trinta e cinco mil, nove-
centos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). Prazo 
de Execução: 07 (sete) meses. Vigência Contratual: 10 (dez) 
meses. Fundamentação Legal: lei nº 10.520/02 c/c decreto Es-
tadual nº 2.617/09. Local e Data da assinatura: Florianópolis, 
14/11/2022. Signatários: secretário e.e. alexandre Martins da 
silva, pela siE e o sr. rinaldo Manoel da silveira, pela Contrata-
da. GGG: 2022AS019727.

Cod. Mat.: 870682

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo DL 253/2022
CT.247/2022. Objeto: serviços de medição de atrito de macro-
textura, desemborrachamento e índice de serventia de pavi-
mentos para pista de pousos e decolagens, taxiway e pátio de 
aeronaves no âmbito do Aeroporto Regional Sul, localizado no 
município catarinense de Jaguaruna/sC. Contratada: Empresa 
brasileira de infraestrutura aeroportuária - inFraEro. Valor: r$ 
169.321,48 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e um 
reais e quarenta e oito centavos). Prazo de execução: 30 (trinta) 
dias. Vigência Contratual: 60 (sessenta) dias. Fundamentação 
Legal: art. 24, inciso viii, da lei nº 8.666/93. Local e Data de 
assinatura: Florianópolis, 14/11/2022. Signatários: secretário 
e.e. alexandre Martins da silva, pela siE e o sr. rodrigo otávio 
Jácome de Medeiros, pela Contratada. GGG: 2021AS019649.

Cod. Mat.: 870615

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo DL 252/2022
CT.248/2022. Objeto: Execução dos serviços de retexturiza-
ção, medição de atrito e macrotextura e avaliação do índice de 
serventia na pista de pousos e decolagens, taxiway e pátio de 
aeronaves – aeroporto de Correia pinto – regional do planalto 
serrano (snCp/sC). Contratada: Empresa brasileira de infraes-
trutura aeroportuária - inFraEro. Valor: r$ 140.958,93 (cento 
e quarenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa 
e três centavos). Prazo de execução: 30 (trinta) dias. Vigência 
Contratual: 60 (sessenta) dias. Fundamentação Legal: art. 24, 
inciso viii, da lei nº 8.666/93. Local e Data de assinatura: Flo-
rianópolis, 14/11/2022. Signatários: secretário e.e. alexandre 
Martins da silva, pela siE e o sr. rodrigo otávio Jácome de Me-
deiros, pela Contratada. GGG: 2021AS019646.

Cod. Mat.: 870619

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo PE 003/2022
CT. 285/2022. Objeto: Fornecimento de pré misturado a frio en-
sacado para utilização das Coordenadorias Regionais da SIE – 
loTE 02. Vencedora: sC asfaltos e pavimentação lTda. Valor: 
r$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais). Prazo de Entrega: 30 (trinta) 
dias. Fundamentação Legal: lei nº 10.520/02 c/c decreto Es-
tadual nº 2.617/09. Local e Data da Assinatura: Florianópolis, 
14/11/2022. Signatários: secretário e.e. alexandre Martins da 
silva, pela siE e a sra. Cristina santos de sousa lima, pela Con-
tratada. GGG: 2022AS019693.

Cod. Mat.: 870658

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo DL 238/2022
CT.223/2022. Objeto: Elaboração de medições, ensaios, laudos, 
relatórios, desenhos técnicos e assessoria para atendimento aos 
requisitos impostos pela anaC para inscrição cadastral e aber-
tura ao tráfego aéreo do Aeroporto Ismael Nunes, localizado no 
município catarinense de são Joaquim. Contratada: Empresa 
brasileira de infraestrutura aeroportuária - inFraEro. Valor: r$ 
327.489,96 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta 
e nove reais e noventa e seis centavos). Prazo de execução: 
150 (cento e cinquenta) dias. Vigência Contratual: 180 (cento e 
oitenta) dias. Fundamentação Legal: art. 24, inciso viii, da lei nº 
8.666/93. Local e Data de assinatura: Florianópolis, 14/11/2022. 
Signatários: secretário e.e. alexandre Martins da silva, pela siE 
e o sr. rodrigo otávio Jácome de Medeiros, pela Contratada. 
GGG: 2021AS019644.

Cod. Mat.: 870611
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sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo PE 181/2021.
PRIMEIRO Termo aditivo ao Contrato CT.212/2021. Contratan-
te: siE. Contratada: prosUl - projetos, supervisão e planeja-
mento lTda. Objeto: Prorrogação de prazo em 04 (quatro) me-
ses, acréscimo de valor em R$ 207.110,90 (duzentos e sete mil, 
cento e dez reais e noventa centavos), adequação do Quadro dos 
Quantitativos e modificação Cronograma Físico-Financeiro. Fun-
damentação Legal: arts. 57, §1º, e 65, i, alínea “b” e §1º, ambos 
da lei Federal n.º 8.666/93, bem como na Cláusula Quarta – pra-
zos, da avença. Local e data: Florianópolis, 14/11/2022. Signa-
tários: secretário e. e. alexandre Martins da silva, pela siE e 
o sr. Wilfredo brillinger, pela Contratada. GGG: 2022AS018920.

Cod. Mat.: 870600

sECrETaria dE EsTado da inFraEsTrUTUra E MobilidadE
EXTraTo dE ConTraTo da liCiTaÇÃo RDC 2086/2022.
PRIMEIRO Termo aditivo ao Contrato CT. 152/2022. Contratan-
te: siE. Contratada: Construtora Ápia s/a. Objeto: acréscimo 
de Valor em R$ 330.981,48 (trezentos e trinta mil, novecentos 
e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)) adequação do 
Quadro dos Quantitativos e novo Cronograma Físico-Financeiro. 
Fundamentação Legal: art. 65, inciso i, alínea “b”, e §1º, da lei 
n.º 8.666/93. Local e data: Florianópolis, 14/11/2022. Signatá-
rios: secretário e. e. alexandre Martins da silva, pela siE e a sra. 
bruna Martins vilela Taveira e o sr. Eduardo Menin Ferreira, pela 
Contratada. GGG: 2022AS018918.

Cod. Mat.: 870583

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FUndo EsTadUal da 
saÚdE torna público o seguinte Contrato: ConTraTanTE: secre-
taria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, representada 
pela superintendente de Gestão Estratégica Janine silveira dos 
santos siqueira. Contrato 433/2022. Contratada: Eva Construções 
Ltda. Objeto: serviços para substituição de caixas d’água (obras) 
para o instituto de psiquiatria (ipQ). vigência: 120 (centoevinte) 
dias - valor total do Contrato: r$ 71.809,45 (setenta e um mil 
oitocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Cod. Mat.: 870469

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FUndo EsTadUal da 
saÚdE torna público o seguinte apostilamento: ConTraTanTE: 
secretaria de Estado da saúde/Fundo Estadual de saúde, repre-
sentada pelo secretário de Estado da saúde aldo baptista neto. 
- objeto: apostilamento do cont. CT-0362/2021 no valor de r$ 
8.224,57 (oito mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta 
sete centavos) -MEdiÇÃo 3º - ref. ampliação  e  reforma  abrigo  
externo  de  resíduos  para  o  Hospital  Governador  Celso  ramos/
HGCr. - celebrado entre a empresa inovare Construções Eireli-ME.

Cod. Mat.: 870475

sECrETaria dE EsTado da saÚdE
EXTraTo do 3º TErMo adiTivo ao ConTraTo dE prEs-
TaÇÃo dE sErviÇos no sUs 041/2020 - sEs 131636/2019 
- EdiTal dE CHaMada pÚbliCa 2376/2019
Entidade: Fundação Médico assistencial ao Trabalhador rural de 
vidal ramos
Município: vidal ramos
Cnpj: 83.181.297/0001-66
objeto: inclusão de cláusula contratual visando o atendimento da 
lei Federal nº 13.709/2018 – lei Geral de proteção de dados, 
que dispõe sobre a coleta, armazenamento, tratamento e com-
partilhamento de dados pessoais, conforme orientação do ofício 
Circular nº 28/2021/CGE/sEa.
Florianópolis, 14 de novembro de 2022
aldo baptista neto
secretário de Estado da saúde

Cod. Mat.: 870533

EXTraTo dE ConTraTo
origem: Edital de chamamento público nº 0071/2015
Contratante: sEa/Fundo do plano de saúde dos servidores pú-
blicos Estaduais de sC
vigência: 31/12/2022.
signatário da Contratante:
objeto: Credenciamento de serviços na área de prestação de
serviços de transporte e remoção terrestre inter-hospitalar de
pacientes em ambulância de suporte básico e avançado com 
central de atendimento 24 horas x 7 dias.
dotação orçamentária: item-339036 e 339039 – ação: 3626 – 
Fonte: 0259

Contrato 
nº

Contratado
Data da

Assinatura
CNPJ/CPF

176/2022
Transvida 
remoções de 
pacientes ltda.

09/11/2022 24.277.339/0001-06

Cod. Mat.: 870512

EXTraTo dE ConTraTo
origem: Edital de chamamento público nº 0056/2013
Contratante: sEa/Fundo do plano de saúde dos servidores pú-
blicos Estaduais de sC
vigência: 31/12/2022.
signatário da Contratante:
objeto; prestação de serviços na área de saúde e diagnósticos, 
serviços hospitalares, serviços de atendimento nas especialida-
des médicas, serviços de radioterapia, serviços de oncologia, 
serviços de terapia renal substitutiva e demais serviços e proce-
dimentos previstos e atualizados pelo Rol de Procedimentos e 
Eventos em saúde do plano sC saúde. dotação orçamentária: 
item – 339036 e 339039 – ação: 3626-Fonte: 0259.

Contrato 
nº Contratado Data da

Assinatura CNPJ/CPF

165/2022 lld serviços 
Médicos ltda. 03/11/2022 47.469.508/0001-05

166/2022
subtil Med. ser-
viços Médicos 
ltda.

07/11/2022 31.424.532/0001-80

167/2022

Unimed de Tu-
barão Coopera-
tiva de Trabalho 
Médico da
reg.

21/06/2022 85.241.339/0011-04

168/2022

Clínica Geriá-
trica ariele dido-
menico ltda. 28/06/2022 45.813.639/0001-24

169/2022
Multi Clínica 
Catarina ltda. 25/05/2022 30.223.022/0001-81

170/2022
Grolli serviços 
Médicos ltda. 19/05/2022 31.048.197/0001-62

171/2022

litoralmed ser-
viços em saúde 
ltda. 17/05/2022 37.740.136/0001-48

172/2022

Clinica de 
oftalmologia 
e Correção da 
visão ltda.

09/11/2022 06.305.912/0003-10

173/2022 Medical service 
ltda., 04/11/2022 04.643.648/0001-37

Cod. Mat.: 870513

04XTraTo dE ConTraTo
origem: Edital de chamamento público nº 0057/2013
Contratante: sEa/Fundo do plano de saúde dos servidores pú-
blicos Estaduais de sC
vigência: 31/12/2022.
signatário da Contratante:
objeto: Credenciamento para prestação dos serviços nas áreas 
de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, nutrição, fisio-
terapia e acupuntura realizada por profissionais de saúde.
dotação orçamentária: item – 339036 e 339039 – ação: 
3626-Fonte: 0259

Contrato 
nº Contratado Data da

Assinatura CNPJ/CPF

174/2022

Clínica de 
Especialidades 
sol da Terra
Eireli

04/11/2022 38.493.828/0001-00

175/2022

Clínica Especia-
lizada em 
nutrição victor
Holovaty  & Cia 
ltda.

24/05/2022 44.110.608/0001-44

Cod. Mat.: 870515

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 518/2022. Processo 
SES 126281/2022. Licitação DL 2068/2022. valor Total: r$ 7.200,00. 
Contratada: Dedetização São João Eireli. CnpJ: 29.694.328/0001-
37. objeto: prestação de serviço de jardinagem para manutenção, 
conservação e limpeza de 600m² de grama de área externa para a 
9° Gerência Regional de Saúde - Videira. Vigência: Este contrato 
terá vigência de 06 meses a partir da sua publicação. aprovação 
GGG 2022as019503.

Cod. Mat.: 870551

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs, torna público: CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 520/2022. Processo SES 
64679/2022. Licitação PE 1968/2022. valor Total: r$ 117.600,00. 
Contratada: Hera Medical Representações, Comércio e Serviços 

Ltda. CnpJ: 28.655.764/0001-34. objeto: prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças (até 
as por desgaste temporal) em equipamento lavadora Ultrassonica 
labnews para as Unidades da sEs. vigência: Este contrato terá 
vigência de 12 meses a partir da sua publicação. aprovação GGG 
2022as019494.

Cod. Mat.: 870553

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2146/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: Victória Co-
mércio de Produtos Hospitalares Ltda. objeto: Medicamentos 
– GEJUd. valor total r$ 3.101,04. inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870601

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2147/2022
psEs 45075/2022 – pE 1260/2022. Empresa: Confiança Indús-
tria e Comércio de Colchões Ltda. objeto: Fornecimento de 
colchões, travesseiros e elásticos – HGCr/HiJG/HrHds/iCsC/
MCd/Mdv. valor total r$ 18.944,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870602

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2158/2022
psEs 134275/2022 – pE 1913/2022. Empresa: Asli Comercial 
Eireli. objeto: Materiais de enfermaria e cirurgia – GEbEr. valor 
total r$ 11.249,28. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870603

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2160/2022
psEs 134275/2022 – pE 1913/2022. Empresa: Parcomed Co-
mércio e Representações de Produtos Farmacêuticos Ltda. 
objeto: Materiais de enfermaria e cirurgia – GEbEr. valor total 
r$ 21.552,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870604

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 949/2022 – processo sEs 209717/2022, referente 
ao processo sEs 36866/2022, licitação 633/2022, modalidade 
de pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Esta-
dual de saúde
CONTRATADA: Asli Comercial Eireli – CNPJ n° 01.578.276/0001-
14.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: o presente Termo aditivo tem 
por objeto o cancelamento do item 01.
ClÁUsUla TErCEira – da raTiFiCaÇÃo: permanecem inal-
teradas as demais cláusulas e disposições da ata de registro 
de Preços, desde que não conflitem com o disposto neste Ins-
trumento.
daTa: 11/11/2022
siGnaTÁrio: Genice Marques da silva pela Contratante.

Cod. Mat.: 870588

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2108/2022
psEs 177151/2022 – pE 2172/2022. Empresa: CM Hospitalar 
S.A. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor total r$ 548.359,20. 
inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870589

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2111/2022
psEs 177151/2022 – pE 2172/2022. Empresa: Janssen Cilag 
Farmacêutica Ltda. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor total 
r$ 1.254.047,88. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870591

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2112/2022
psEs 177151/2022 – pE 2172/2022. Empresa: Licimed Distri-
buidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e 
Hospitalares Ltda. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor total 
r$ 2.864.827,20. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870592

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2133/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: Altermed Mate-
rial Médico Hospitalar Ltda. objeto: Medicamentos – GEJUd. 
valor total r$ 14.781,60. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870593

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2136/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: Ciamed Distri-
buidora de Medicamentos Ltda - Filial. objeto: Medicamentos 
– GEJUd. valor total r$ 52.595,52. inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870594
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sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2137/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: CM Hospitalar 
S.A. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor total r$ 20.736,00. 
inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870595

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2140/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: Medicinali Pro-
dutos para Saúde Eireli. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor 
total r$ 2.376,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870596

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2142/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: Pharma Log 
Produtos Farmacêuticos Eireli. objeto: Medicamentos – GE-
JUd. valor total r$ 2.556,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.
br.

Cod. Mat.: 870597

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2144/2022
psEs 179128/2022 – pE 2170/2022. Empresa: Sanofi Medley 
Farmacêutica Ltda. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor total 
r$ 78.360,84. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870599

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 1811/2022
psEs 159621/2022 – pE 1921/2022. Empresa: Altermed Mate-
rial Médico Hospitalar Ltda. objeto: Medicamentos – GEJUd. 
valor total r$ 7.618,656. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870683

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2019/2022
psEs 97580/2022 – pE 1632/2022. Empresa: Fenergy Comér-
cio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. objeto: órteses, 
próteses e Materiais Especiais – HGCr/HiJG. valor total r$ 
1.040.906,62. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870628

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2020/2022
psEs 97580/2022 – pE 1632/2022. Empresa: Inmed Comér-
cio de Materiais Hospitalares Ltda. objeto: órteses, próteses 
e Materiais Especiais – HGCr/HiJG. valor total r$ 102.887,66. 
inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870629

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2021/2022
psEs 97580/2022 – pE 1632/2022. Empresa: RBG Produtos 
Therapêuticos S/A. objeto: órteses, próteses e Materiais Espe-
ciais – HGCr–HrHds-iCsC. valor total r$ 447.221,80. inteiro 
teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870630

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2017/2022
psEs 60458/2022 – pE 1171/2022. Empresa: Fufa-SC Comér-
cio e Representação Ltda. objeto: Materiais de enfermaria e 
cirurgia para GEbEr. valor total r$ 30.501,60. inteiro teor: www.
sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870631

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 1924/2022
psEs 89240/2022 – pE 1462/2022. Empresa: Aaba Comércio 
de Equipamentos Médicos Eireli. objeto: Materiais de enferma-
ria e cirurgia para GEbEr. valor total r$ 1.920,00. inteiro teor: 
www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870632

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2088/2022
psEs 146167/2022 – pE 1963/2022. Empresa: Asli Comercial 
Eireli. objeto: Materiais de Enfermaria e Cirurgia – GEbEr. valor 
total r$ 23.413,80. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870633

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2090/2022
psEs 146167/2022 – pE 1963/2022. Empresa: Soma/SC Pro-
dutos Hospitalares Ltda. objeto: Materiais de Enfermaria e Ci-
rurgia – GEbEr. valor total r$ 12.954,60. inteiro teor: www.sgpe.
sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870634

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 2001/2022
psEs 96565/2022 – pE 1447/2022. Empresa: Biomedical Pro-
dutos Científicos e Hospitalares S/A. objeto: órteses, próte-
ses e Materiais Especiais - HrHds. valor total r$ 18.000,00. 
inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870667

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 1813/2022
psEs 159621/2022 – pE 1921/2022. Empresa: Costa Camargo 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. objeto: Medicamen-
tos – GEJUd. valor total r$ 5.642,64. inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870686

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 1814/2022
psEs 159621/2022 – pE 1921/2022. Empresa: Cristália Pro-
dutos Químicos Farmacêuticos Ltda. objeto: Medicamentos 
– GEJUd. valor total r$ 68.400,00. inteiro teor: www.sgpe.sea.
sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870688

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 1817/2022
psEs 159621/2022 – pE 1921/2022. Empresa: Onco Prod Dis-
tribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. ob-
jeto: Medicamentos – GEJUd. valor total r$ 94.198,56. inteiro 
teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870692

sECrETaria dE EsTado da saÚdE/FEs: ATA 1818/2022
psEs 159621/2022 – pE 1921/2022. Empresa: Sanofi Medley 
Farmacêutica Ltda. objeto: Medicamentos – GEJUd. valor total 
r$ 15.592,80. inteiro teor: www.sgpe.sea.sc.gov.br.

Cod. Mat.: 870693

a secretaria de Estado da saúde/FEs, torna público:
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 2409/20221 – processo sEs 213258/2022, referen-
te ao processo sEs 128511/2021, licitação 2633/2021, modali-
dade de pregão Eletrônico.
ConTraTanTE: secretaria de Estado da saúde / Fundo Esta-
dual de saúde.
ConTraTada: JoF Comércio, importadora e distribuidora de 
Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ n° 85.242.378/0001-54.
ClÁUsUla priMEira – obJETo: o presente Termo aditivo tem 
por objeto o acréscimo de 25% no quantitativo do item 22 para 
abastecimento do Hospital regional são José, resultando um 
acréscimo de aproximadamente 10,29% para o total licitado no 
pregão Eletrônico nº 2633/2021.
ClÁUsUla sEGUnda – do valor aTUaliZado da aTa dE 
rEGisTro dE prEÇos: Em decorrência da alteração mencio-
nada na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo 
valor total da ata de registro de preços de r$  440.512,976 para 
o valor atualizado de R$ 485.859,90 (Quatrocentos e oitenta e 
cinco mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa cen-
tavos).
ClÁUsUla QUarTa – da raTiFiCaÇÃo: permanecem inalte-
radas as demais cláusulas e disposições da ata de registro de 
Preços, desde que não conflitem com o disposto neste Instru-
mento.
daTa: 14/11/2022
siGnaTÁrio: ramiro passos Cavalheiro pela Contratante.
protocolo siGEF GGG 2022as019473.

Cod. Mat.: 870739

sECrETaria dE EsTado da saÚdE
EXTraTo do 3º TErMo adiTivo ao ConTraTo dE prEs-
TaÇÃo dE sErviÇos no sUs 027/2021 - sEs 126194/2021 
- EdiTal dE CHaMada pÚbliCa 1423/2019
Entidade: Clínica de nefrologia ltda.
Município: araranguá
Cnpj: 83.852.624/0003-26
objeto: prorrogação da vigência do contrato de prestação de ser-
viços de natureza contínua nº 027/2021 partir de 1º de janeiro de 
2023 até o dia 31 de dezembro de 2023, conforme autorização do 
Sr. Secretário à fl.12 do SES 179086/2022.
Florianópolis, 14 de novembro de 2022
aldo baptista neto
secretário de Estado da saúde

Cod. Mat.: 870743

COLEGIADO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERICIA 
OFICIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 086/2022/CSSPPO. Origem: pregão Eletrônico nº 
050/ssp/2021. Objeto do Contrato: aquisição de Câmeras 2 
megapixels com alpr embarcado média velocidade. Vigência: 
até o adimplemento total das obrigações, observada a vigência 
do crédito orçamentário. Dotação Orçamentária: Unidade Ges-
tora: 160091, Unidade Orçamentária: 16091, Natureza da Des-
pesa: 44.90.52.24, Fonte: 0.1.11.000035 e subação: 011918. 
Valor Total: r$ 702.720,00 (setecentos e dois mil e setecentos 
e vinte reais). Contratante: Colegiado superior de segurança 
Pública e Perícia Oficial com execução no Fundo para Melhoria 

da segurança pública - Signatário: sr. vanderlei vanderlino vi-
dal. Contratada: XpTi TECnoloGias EM sEGUranÇa lTda. 
Signatário: sr. Marcelo veber. Data de assinatura do Contrato: 
12/11/2022. Processo SGP-e nº PMSC 76610/2022. Aprovação 
GGG 2022AS019575.

Cod. Mat.: 870642

COLEGIADO SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERICIA 
OFICIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 085/2022/CSSPPO. Origem: pregão Eletrônico nº 
050/ssp/2021. Objeto do Contrato: aquisição de Câmeras 2 
megapixels com alpr embarcado média velocidade. Vigência: 
até o adimplemento total das obrigações, observada a vigência 
do crédito orçamentário. Dotação Orçamentária: Unidade Ges-
tora: 160091, Unidade Orçamentária: 16091, Natureza da Des-
pesa: 44.90.52.24, Fonte: 0.1.11.000035 e subação: 011918. 
Valor Total: R$ 202.500,00 (duzentos e dois mil e quinhentos 
reais). Contratante: Colegiado superior de segurança pública e 
Perícia Oficial com execução no Fundo para Melhoria da Segu-
rança pública - Signatário: sr. vanderlei vanderlino vidal. Con-
tratada: ConnECTlinE aUToMaÇÃo lTda - Epp. Signatário: 
Sr. Marcelo Teófilo Spinello. Data de assinatura do Contrato: 
12/11/2022. Processo SGP-e nº PMSC 76610/2022. Aprovação 
GGG 2022AS019576.

Cod. Mat.: 870643

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 092/SEA//2022- objeto: aQUisiÇÃo dE MaTEriais dE 
HiGiEnE E liMpEZa..2022AF0001 - Contratada: FranK roGÉrio 
HoMEM ME- CnpJ: 36.660.021/0001-80–item13- Quant. 2.8800un. 
preço unitário r$ 0,95; ValorTotal da AF:R$ 2.736,00;Crédito or-
çamentário: 33.90.30.22; Fonte: 100. assinatura:12/11/2022.pelo 
contratado: FranK roGÉrio HoMEM pelo contratante: Cel. pM 
andré Cartaxo Esmeraldo– CiG 2022so014020.

Cod. Mat.: 870659

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de pre-
ços - pE nº 045/sEa/2022 - objeto: FornECiMEnTo dE ÁGUa 
MinEral boMbona 20 l.
2022AF00017 - Contratada: ranCHo disTribUidora lTda - 
CnpJ: 40.713.112/0001-04 - item 06: qtd: 8 und, valor: r$ 119,04. 
valor total da aF: r$ 119,04. - Crédito orçamentário: 33.90.30.07; 
Fonte: 0.1.69000091. assinatura: 03/011/2022. pela contratada: 
sonia Maria Tenfen - pelo contratante: Cel pM andré Cartaxo Es-
meraldo- GGG-2022so013749.

Cod. Mat.: 870516

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de pre-
ços - pE nº 045/sEa/2022 - objeto: FornECiMEnTo dE ÁGUa 
MinEral boMbona 20 l.
2022AF00018 - Contratada: ranCHo disTribUidora lTda 
- CnpJ: 40.713.112/0001-04 - item 03: qtd: 10 und, valor: r$ 
156,30. valor total da aF: r$ 156,30. - Crédito orçamentário: 
33.90.30.07; Fonte: 0.1.69000091. assinatura: 03/11/2022. pela 
contratada: sonia Maria Tenfen - pelo contratante: Cel pM andré 
Cartaxo Esmeraldo- GGG-2022so013750.

Cod. Mat.: 870518

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de pre-
ços - pE nº 045/sEa/2022 - objeto: FornECiMEnTo dE ÁGUa 
MinEral boMbona 20 l.
2022AF00012 - Contratada: CEnTro dE EvEnTos Flor dE 
lis lTda - CnpJ: 29.084.401/0001-59 - item 11: qtd: 5 und, valor: 
r$ 74,15. valor total da aF: r$ 74,15. - Crédito orçamentário: 
33.90.30.07; Fonte: 0.1.69000091. assinatura: 03/11/2022. pela 
contratada: Clarice r. F. Zanatta rigo - pelo contratante: Cel pM 
andré Cartaxo Esmeraldo- GGG-2022so013746.

Cod. Mat.: 870514

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de pre-
ços - pE nº 045/sEa/2022 - objeto: FornECiMEnTo dE ÁGUa 
MinEral boMbona 20 l.
2022AF00019 - Contratada: ranCHo disTribUidora lTda - 
CnpJ: 40.713.112/0001-04 - item 06: qtd: 7 und, valor: r$ 104,16. 
valor total da aF: r$ 104,16. - Crédito orçamentário: 33.90.30.07; 
Fonte: 0.1.69000091. assinatura: 03/11/2022. pela contratada: 
sonia Maria Tenfen - pelo contratante: Cel pM andré Cartaxo Es-
meraldo- GGG-2022so013753.

Cod. Mat.: 870520
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - PM/SC 
- EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Origem: PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº 022/2022. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 
4º TRIMESTRE. objeto: FornECiMEnTo dE lanCHE para 
poliCiais MiliTarEs da pMsC (registro de preços). vigência: 
15/Fevereiro/2022 a 15/Fevereiro/2023. Unidade Gerenciadora: 
polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/sC. 
CnpJ: 83.931.550/0001-51. Empresa: CaMilla sabino prEsTEs, 
inscrita no CnpJ/MF sob o nº 11.088.016/0001-14. item 2 - Gêneros 
alimentícios lanches diversos 2ªrpM laGEs. Quantidade: 300.0/
peça. Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 3 - Gêneros 
alimentícios lanches diversos 2ªrpM CanoinHas. Quantidade: 
300.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 
4 - Gêneros alimentícios lanches diversos 2ªrpM CUriTibanos. 
Quantidade: 300.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 
Un. item 5 - Gêneros alimentícios lanches diversos 2ªrpM Ma-
Fra. Quantidade: 300.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 
28,00 Un. item 6 - Gêneros alimentícios lanches diversos 3ªrpM 
balnEÁrio CaMboriÚ. Quantidade: 1400.0/peça. Marca: pró-
pria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 7 - Gêneros alimentícios 
lanches diversos 4ªrpM CHapECó. Quantidade: 600.0/peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 8 - Gêneros 
alimentícios lanches diversos 5ªrpM JoinvillE. Quantidade: 
1400.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 
9 - Gêneros alimentícios lanches diversos 6ªrpM CriCiÚMa. 
Quantidade: 600.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 
Un. item 10 - Gêneros alimentícios lanches diversos 7ªrpM blU-
MEnaU. Quantidade: 600.0/peça. Marca: própria - ao preço de 
r$ 28,00 Un. item 11 - Gêneros alimentícios lanches diversos 
8ªrpM TUbarÃo. Quantidade: 600.0/peça. Marca: própria - ao 
preço de r$ 28,00 Un. item 12 - Gêneros alimentícios lanches 
diversos 9ªrpM sÃo MiGUEl do oEsTE. Quantidade: 600.0/peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 13 - Gêneros 
alimentícios lanches diversos 10ªrpM JoaÇaba. Quantidade: 
300.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 28,00 Un. item 
15 - Gêneros alimentícios lanches diversos 12ªrpM JaraGUÁ do 
sUl. Quantidade: 300.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 
28,00 Un. CHUrrasCaria E rEsTaUranTE barriGa vErdE 
lTda, inscrita no CnpJ/MF sob o nº 73.540.106/0001-51. item 1 - 
Gêneros alimentícios lanches diversos 1ªrpM Florianópolis. 
Quantidade: 1400.0/peça. Marca: Conforme Edital - ao preço de 
r$ 27,80 Un. item 21 - Gêneros alimentícios lanches diversos 
CEnTro dE Ensino da polÍCia MiliTar Florianopolis. 
Quantidade: 1400.0/peça. Marca: Conforme Edital - ao preço de 
r$ 27,80 Un. s. T GasTronoMia lTda Epp, inscrita no CnpJ/ 
MF sob o nº 02.175.397/0001-88. item 14 - Gêneros alimentícios 
lanches diversos 11ªrpM sÃo JosÉ. Quantidade: 300.0/peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 25,40 Un. item 16 - Gêneros 
alimentícios lanches diversos Cavalaria sÃo JosÉ. Quantidade: 
1400.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 21,98 Un. item 
17 - Gêneros alimentícios lanches diversos bopE sÃo JosÉ. 
Quantidade: 600.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 21,69 
Un. item 18 - Gêneros alimentícios lanches diversos CHoQUE 
Florianópolis. Quantidade: 600.0/peça. Marca: própria - ao 
preço de r$ 25,40 UM. item 19 - Gêneros alimentícios lanches 
diversos Canil sÃo JosÉ. Quantidade: 600.0/peça. Marca: pró-
pria - ao preço de r$ 20,48 Un. item 20 - Gêneros alimentícios 
lanches diversos CoMando GEral Florianópolis. Quan-
tidade: 600.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 21,48 Un. 
item 22 - Gêneros alimentícios lanches diversos CoMando dE 
poliCiaMEnTo MiliTar aMbiEnTal Florianópolis. Quanti-
dade: 1400.0/peça. Marca: própria - ao preço de r$ 21,88 Un. 
item 23 - Gêneros alimentícios lanches diversos CoMando dE 
poliCiaMEnTo MiliTar aMbiEnTal.Quantidade: 1400.0/peça. 
Marca: própria - ao preço de r$ 22,30 Un. pela contratante: 
andré Cartaxo Esmeraldo - Coronel pM diretor de apoio logístico 
e Finanças/pMsC. Processo SGPe: PMSC 67235/2021.

Cod. Mat.: 863313

polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa CaTarina - pM/
sC EXTraTo dE aTa dE rEGisTro dE prEÇos ATUALI-
ZAÇÃO DE VALORES 2º TRIMESTRE.origem: pregão Eletrô-
nico 0106/2022. objeto: aquisição de macacão e luvas anti-cha-
mas para o batalhão de aviação da polícia Militar (registro de 
preço). vigência: 16/agosto/2022 a 16/agosto/2023. Unidade 
Gerenciadora: polÍCia MiliTar do EsTado dE sanTa Ca-
Tarina - pM/sC. CnpJ: 83.931.550/0001-51. Empresa: ÉriX 
TÊXTil E EQUipaMEnTos EirEli, inscrita no CnpJ/MF sob 
o nº 04044223000101. item 3 - luva de segurança Em par de 
voo resistente a Chamas bapM Quantidade: 100.0 / par. Mar-
ca: ÉriX - ao preço de r$ 244,50 Un. iTEns 1, 2 FrUsTra-
dos. pela contratante: andrÉ CarTaXo EsMEraldo - Co-
ronEl pM dirETor dalF/pMsC. processo sGp-e: pMsC 
00014402/2022. Cod.  Mat.: 847542

Cod. Mat.: 863485

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- pE nº 270/pMsC/2021 - objeto: aQUisiÇÃo dE ETilÔMETros.

2022AF00004 - Contratada: ElEC indÚsTria E CoMÉr-
Cio dE EQUipaMEnTos dE MEdiÇÃo lTda Epp - CnpJ: 
07.791.107/0001-44 - item 01: qtd: 30 und, valor: r$ 345.000,00. 
valor total da aF: r$ 345.000,00. - Crédito orçamentário: 
44.90.52.04; Fonte: 0.1.69000091. assinatura: 03/11/2022. pela 
contratado: Elias de Freitas lobo Júnior - pelo contratante: Cel 
pM andré Cartaxo Esmeraldo- GGG- 2022so013521.

Cod. Mat.: 870499

polÍCia MiliTar – EXTraTo dE ConTraTo – ConTraTanTE: 
FUndo dE MElHoria da polÍCia - origem: registro de preços 
- PE Nº 045/SEA/2022 - objeto: aQUisiÇÃo dE ÁGUa MinEral 
- boMbona dE 20 liTros. 2022AF00020 - Contratada: ran-
CHo disTribUidora lTda - CnpJ: 40.713.112/0001-04 – item 
6 - Quant. 15un. preço unitário r$ 14,27; item 10 - Quant. 39un. 
preço unitário r$ 15,63; item 14 - Quant. 15un. preço unitário 
r$ 14,88; Valor Total da AF: R$ 1.046,82; Crédito orçamentário: 
33.90.30.07; Fonte: 111.36. assinatura: 07/11/2022. pelo contrata-
do: sonia Maria Tenfen e pelo contratante: Cel. pM andré Cartaxo 
Esmeraldo – CiG 2022so013774.

Cod. Mat.: 870508

POLÍCIA MILITAR – EXTRATO DE ADITIVO (CONTRATO 240/
PMSC/2021)
sÚMUla do TErMo adiTivo 002 ConTraTo 240/pMsC/2021 
inEXiGibilidadE 313/pMsC/2021. CONTRATANTE: polícia 
Militar de santa Catarina. CONTRATADA: Helicópteros do bra-
sil s.a. OBJETO: renovação contratual para prestação de ser-
viço especializado de manutenção de aeronave da PMSC para 
o ano de 2023. VALOR: 1.235.000,00. processo sGpe pMsC 
78546/2022. Florianópolis, 16 de novembro de 2022. Cel pM di-
retor da dalF andré Cartaxo Esmeraldo

Cod. Mat.: 870718

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 347/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 062/2022. Objeto: aquisição 500 kits de testes 
imunocromatográfico específico para detecção de gonadotrofina 
coriônica humana (hCG), para a diretoria de Medicina legal da 
Polícia Científica. Valor: r$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco 
reais). Contratada: MaTlab rEprEsEnTaCao CoMErCial 
EirEli. Signatário: Marcos aurelio Tarter. Prazo de Vigência: 
31/12/2022. Data de Assinatura: 09/11/2022. Contratante: Fun-
do para Melhoria da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose 
de sousa. Dotação Orçamentária: item: 33.90.30.35, Fonte: 
0.1.11.000098, Unidade: 16099, subação: 15019. Fica designada 
para exercer as funções de fiscal da contratação acima a Perita 
Médica-legista lilian brillinger novello. SGP-e PCI 11312/2022. 
Aprovação 2022AS19058.

Cod. Mat.: 870427

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 348/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 062/2022. Objeto: aquisição de 1.500 (mil e qui-
nhentos) Tubos com capacidade de 50 ml, para a diretoria de 
Medicina Legal da Polícia Científica. Valor: r$ 1.575,00 (mil qui-
nhentos e setenta e cinco reais). Contratada: CoMErCio aTa-
CadisTa ilHa bEla disTribUidora lTda. Signatário: silvia 
debus paim. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data de Assinatu-
ra: 08/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria da Perícia Ofi-
cial. Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dotação Orçamen-
tária: item: 33.90.30.35, Fonte: 0.1.11.000098, Unidade: 16099, 
Subação: 15019. Fica designada para exercer as funções de fis-
cal da contratação acima a perita Médica-legista lilian brillinger 
novello. SGP-e PCI 11312/2022. Aprovação 2022AS19059.

Cod. Mat.: 870428

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 349/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 062/2022. Objeto: aquisição de 250 caixas de 
luvas descartáveis tamanho G, cada caixa com 100 unidades, 
para a Diretoria de Medicina Legal da Polícia Científica. Valor: r$ 
4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais). Contra-
tada: GTMEd disTribUidora dE MaTEriais E EQUipaMEn-
Tos HospiTalarEs E odonToloGiCos lTda. Signatário: 
Thyago spaini lopes. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data de 
Assinatura: 14/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria da 
Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dotação 
Orçamentária: item: 33.90.30.36, Fonte: 0.1.11.000098, Uni-
dade: 16099, subação: 15019. Fica designada para exercer as 
funções de fiscal da contratação acima a Perita Médica-legis-
ta lilian brillinger novello. SGP-e PCI 11312/2022. Aprovação 
2022AS19063.

Cod. Mat.: 870429

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 350/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 062/2022. Objeto: aquisição de 200 unidades de 
agulhas descartáveis, para sutura - formato em “s”, para a dire-
toria de Medicina Legal da Polícia Científica. Valor: r$ 7.600,00 
(sete mil seiscentos reais). Contratada onlY-sHop CoMEr-
Cio dE MaTEriais EirEli. Signatário: Marcos vinicius ven-
tura. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data de Assinatura: 
08/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria da Perícia Oficial. 
Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dotação Orçamentária: 
item: 33.90.30.36, Fonte: 0.1.11.000098, Unidade: 16099, suba-
ção: 15019. Fica designada para exercer as funções de fiscal da 
contratação acima a perita Médica-legista lilian brillinger no-
vello. SGP-e PCI 11312/2022. Aprovação 2022AS19064.

Cod. Mat.: 870430

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 351/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 062/2022. Objeto: aquisição de 3.000 (três mil) 
seringas descartáveis de 20ml (sem agulha), para a diretoria de 
Medicina Legal da Polícia Científica. Valor: r$ 2.880,00 (dois mil 
e oitocentos e oitenta reais). Contratada MMH MEd CoMErCio 
dE prodUTos HospiTalarEs lTda. Signatário: Marcelino 
lahoud. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data de Assinatura: 
11/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria da Perícia Oficial. 
Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dotação Orçamentária: 
item: 33.90.30.36, Fonte: 0.1.11.000098, Unidade: 16099, suba-
ção: 15019. Fica designada para exercer as funções de fiscal da 
contratação acima a perita Médica-legista lilian brillinger no-
vello. SGP-e PCI 11312/2022. Aprovação 2022AS19065.

Cod. Mat.: 870431

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 360/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 095/2022. Objeto: aquisição de 05 câmeras foto-
gráfica DSLR, para Diretoria de Medicina Legal da Polícia Cien-
tífica. Valor: R$17.925,00 (dezessete mil e novecentos e vinte e 
cinco reais). Contratada ElECTroinoX CoMErCio dE EQUi-
paMEnTos dE ElETroniCos EirEli. Signatário: luis Fer-
nando Mavarini Montali. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data 
de Assinatura: 11/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria 
da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dotação 
Orçamentária: item: 44.90.52.33, Fonte: 0.1.11.000098, Unida-
de: 16099, subação: 15019. Fica designado para exercer as fun-
ções de fiscal da contratação acima o Perito Criminal Tiago Petry. 
SGP-e PCI 11477/2022. Aprovação 2022AS19320.

Cod. Mat.: 870435

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 363/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 116/2022. Objeto: aquisição de 100 Máscaras 
protetoras com carvão ativado, para a diretoria de Medicina legal 
da Polícia Científica. Valor: R$ 19.060,00 (dezenove mil e ses-
senta reais). Contratada: Jd ElETro CoMErCial lTda. Sig-
natário: Joice delmann. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data 
de Assinatura: 11/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria 
da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dota-
ção Orçamentária: item: 33.90.30.28, Fonte: 0.1.11.000098, 
Unidade: 16099, subação: 15019. Fica designada para exercer 
as funções de fiscal da contratação acima a Perita Médica-Legis-
ta lilian brillinger novello. SGP-e PCI 11314/2022. Aprovação 
2022AS19321.

Cod. Mat.: 870437

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 364/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 116/2022. Objeto: aquisição de 03 (três) divisórias 
removíveis (biombo), para a diretoria de Medicina legal da po-
lícia Científica. Valor: r$ 1.605,00 (mil e seiscentos e cinco re-
ais). Contratada: onlY-sHop CoMErCio dE MaTEriais Ei-
rEli. Signatário: Marcos vinicius ventura. Prazo de Vigência: 
31/12/2022. Data de Assinatura: 11/11/2022. Contratante: Fun-
do para Melhoria da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose 
de sousa. Dotação Orçamentária: item: 44.90.52.51, Fonte: 
0.1.11.000098, Unidade: 16099, subação: 15019. Fica designada 
para exercer as funções de fiscal da contratação acima a Perita 
Médica-legista lilian brillinger novello. SGP-e PCI 11314/2022. 
Aprovação 2022AS19324.

Cod. Mat.: 870438

PÁGINA 52 DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.897 16.11.2022 (QUARTA-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.



POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 365/2022/PCI. Origem: pre-
gão Eletrônico 101/2022. Objeto: aquisição de 06 (seis) carros 
pantográficos hidráulicos para cadáveres, para a Diretoria de Me-
dicina Legal da Polícia Científica. Valor: r$ 147.540,00 (cento e 
quarenta e sete mil quinhentos e quarenta reais). Contratada: 
solab CiEnTiFiCa EQUipaMEnTos para laboraTorios 
EirEli. Signatário: Luiz Roberto Manacero. Prazo de Vigência: 
31/12/2022. Data de Assinatura: 14/11/2022. Contratante: Fun-
do para Melhoria da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose 
de sousa. Dotação Orçamentária: item: 44.90.52.08, Fonte: 
0.1.11.000098, Unidade: 16099, subação: 15019. Fica designada 
para exercer as funções de fiscal da contratação acima a Perita 
Médica-legista lilian brillinger novello. SGP-e PCI 10194/2022. 
Aprovação 2022AS19459.

Cod. Mat.: 870440

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 196/2022/PCI. Origem: pregão Eletrônico 116/2022. 
Objeto: aquisição de 02 (duas) viaturas tipo pickUp 4x4 caracte-
rizadas. Valor: r$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil). 
Contratada: vip CoMErCio dE vEiCUlos lTda. Signatário: 
Job lautert de Castro. Prazo de Vigência: 31/12/2022. Data 
de Assinatura: 11/11/2022. Contratante: Fundo para Melhoria 
da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose de Sousa. Dota-
ção Orçamentária: item: 44.90.52.52, Fonte: 0.2.28.000000, 
7.3.11.000098 e 7.1.11.000098, Unidade: 16099, subação: 
15019. Fica designada para exercer as funções de fiscal da 
contratação acima Auxiliar Criminalístico Maycon Flor de Souza. 
SGP-e IGP 11356/2021 Aprovação 2022AS19238.

Cod. Mat.: 870454

POLÍCIA CIENTIFÍCA DE SANTA CATARINA – PCI/SC - EXTRATO 
DE CONTRATO
Autorização de Fornecimento nº 0359/2022/PCI. Origem: dis-
pensa de licitação nº 160/2022/pCi. Objeto: revisão de 1 ano 
em viatura Hyundai/Creta, placa rlM8C46, do núcleo regional 
de Polícia Científica em Campos Novos.  Valor: r$ 356,10. Con-
tratada: CHinHan aUToMovEis lTda. Prazo de Vigência: 
31/12/2022. Data de Assinatura: 12/11/2022. Contratante: Fun-
do para Melhoria da Perícia Oficial. Signatário: Jefferson Jose de 
sousa. Dotação Orçamentária: Unidade 16099, Fonte 111-98, 
ação 15019, item orçamentário 33.90.30.01 e 33.90.30.39. SGP-
-e PCI 9316/2022. Aprovação GGG 2022AS0019483.

Cod. Mat.: 870501

POLÍCIA CIENTÍFICA- PCI – EXTRATO DE TERMO ADITIVO
11º Termo aditivo ao Contrato nº 113/ssp/2014. origem: CC nº 
113/ssp/2014. objeto do contrato: locação de imóvel para ins-
talação do Núcleo Regional de Polícia Científica em Curitibanos 
– NRCTB. Objeto do Aditivo: acréscimo de prazo de vigência do 
contrato, até o dia 31 de dezembro de 2023, alteração da cláusula 
de fiscalização do contrato e inclusão de cláusula de coleta, ar-
mazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pesso-
ais, com fundamento na norma da lei Geral de proteção de da-
dos, permanecendo as demais cláusulas em vigor. valor mensal 
do contrato: r$ 4.560,23 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais 
e vinte e três centavos). Unidade Orçamentária: 16099. Natureza 
da despesa: 33.90.36.15. subação: 15019. Fonte: 1.753.111.098. 
Locatário: Fundo de Melhoria da Perícia Oficial – FUMPOF. Loca-
dor: arildes Zampeiri. SGPe PCI 6352/2022. 2022AS16742.

Cod. Mat.: 870557

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2018 
- PROCESSO DPE 655/2017 – PREGÃO PRESENCIAL nº 007/
DPE/2018 - Contratante: defensoria pública do Estado de san-
ta Catarina. Contratado: Ticket soluções HdFGT s/a, CnpJ: 
03.506.307/0001-57. objeto: prorrogação de vigência contratual. 
Termo aditivo disponível em www.defensoria.sc.def.br: signatá-
rios: Dayana Luz, pela DPE/SC, Luciano Rodrigo Weiand e Diego 
da Silva Gonçalves pela Contratada. Dayana Luz, Subdefensora 
pública-Geral.

Cod. Mat.: 870562

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 04/2022/DETRAN. origem: dispensa de licitação 
nº 003/2022/dETran/GEliC. objeto: Este contrato tem por ob-
jeto a execução pela CONTRATADA, de serviço, pelos preços 
registrados em decorrência da proposta de preço apresentada 
na dl nº 003/dETran/2022, qual seja proceder à avaliação do 
imóvel sede Detran, localizado na Av. Alm. Tamandaré, 480 - Loja 
05 - Coqueiros, Florianópolis - sC, 88080- 160, com área total 
construída de 9.213,59m². valor total: r$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais). Unidade: 160020; Subação: 015284; Natureza da Despesa 
33.90.39.05; Fonte: 0.1.11.000035. Contratante: departamento 
Estadual de Trânsito/sC. Contratada: AVALISC ENGENHARIA 
DE AVALIAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. SGP-e 
DETRAN 112903/2021.

Cod. Mat.: 870915

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 08/2022/DETRAN. origem: dispensa de licitação 
nº 003/2022/dETran/GEliC. objeto: Este contrato tem por ob-
jeto a execução pela CONTRATADA, de serviço, pelos preços 
registrados em decorrência da proposta de preço apresentada 
na dl nº 003/dETran/2022, qual seja proceder à avaliação do 
imóvel sede Detran, localizado na Av. Alm. Tamandaré, 480 - Loja 
05 - Coqueiros, Florianópolis - sC, 88080- 160, com área total 
construída de 9.213,59m². valor total: r$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais). Unidade: 160020; Subação: 015284; Natureza da Despesa 
33.90.39.05; Fonte: 0.1.11.000035. Contratante: departamento 
Estadual de Trânsito/sC. Contratada: PERITOIMOB. SGP-e DE-
TRAN 112903/2021.

Cod. Mat.: 870919

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 09/2022/DETRAN. origem: dispensa de licitação 
nº 003/2022/dETran/GEliC. objeto: Este contrato tem por ob-
jeto a execução pela CONTRATADA, de serviço, pelos preços 
registrados em decorrência da proposta de preço apresentada 
na dl nº 003/dETran/2022, qual seja proceder à avaliação do 
imóvel sede Detran, localizado na Av. Alm. Tamandaré, 480 - Loja 
05 - Coqueiros, Florianópolis - sC, 88080- 160, com área total 
construída de 9.213,59m². valor total: r$ 3.000,00 (três mil re-
ais). Unidade: 160020; Subação: 015284; Natureza da Despesa 
33.90.39.05; Fonte: 0.1.11.000035. Contratante: departamento 
Estadual de Trânsito/sC. Contratada: PINHO INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. SGP-e DETRAN 112903/2021.

Cod. Mat.: 870922

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 
047/2020 (processo sanTUr  712/2020). Partes: AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA – 
SANTUR e a CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA - CIASC. objeto:  o presente 
termo aditivo tem como objeto a alteração do prazo de vigência, 
prorrogando por mais 12 (doze) meses, ou seja até 31/12/2023, 
conforme Ofício № 19/2022/SANTUR/GETIN anexado ao processo 
sanTUr 712/2020 valor: r $35.061,36 (Trinta e Cinco Mil, ses-
senta e Um Reais com Trinta e Seis Centavos).Vigência: 12 (doze) 
meses, com início a partir de 01 de janeiro de 2021, podendo ser 
prorrogado anualmente por até 60 (sessenta) meses caso seja 
conveniente para o órgão contratante. signatários: Henrique Matos 
Maciel e luis Haroldo de Mattos. GGG:2022so009458.

Cod. Mat.: 870531

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 
047/2020 (processo sanTUr  712/2020). Partes: AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA – 
SANTUR e a CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA - CIASC. objeto:  o presente 
instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral 
do contrato nº 033/2020, visando a alteração da Cláusula nona, 
alterando o gestor do contrato para o servidor alex dos santos, 
ocupante do cargo de Gerente de Contratos e Convênios - GECon 
da sanTUr, matrícula 0658525-6-01. valor: r $35.061,36 (Trinta 
e Cinco Mil, sessenta e Um reais com Trinta e seis Centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir de 01 de janeiro 
de 2021, podendo ser prorrogado anualmente por até 60 (ses-
senta) meses caso seja conveniente para o órgão contratante. 
signatários: Henrique Matos Maciel e luis Haroldo de Mattos. 
GGG:2022so009458.

Cod. Mat.: 870532

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 130/2022 (processo sanTUr  856/2021). Partes: AGÊNCIA 
DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA – 
SANTUR e a EMPRESA VIGILÂNCIA TRIÂNGULO LTDA. objeto:  
O presente instrumento contratual tem como objetivo retificar a 
numeração do contrato em questão, onde lê-se Contrato 049/2022 
o correto é Contrato 058/2022. valor mensal: r $9.920,00 (nove 
mil, novecentos e vinte reais). vigência: 24 (vinte e quatro) meses, 
iniciando a partir de 01 de novembro de 2022. signatários: Henrique 
Matos Maciel e Joverson benedet. GGG:2022so005966.

Cod. Mat.: 870538

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA – IMA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2022 pE nº 135/2022 CON-
TRATANTE: insTiTUTo do MEio aMbiEnTE CONTRATA-
DA: anaX brasil CoMÉrCio E sErviÇos lTda CnpJ: 
28.849.946/0001-46 OBJETO: Fornecimento de 24 (vinte e qua-
tro) cartões de memória VALOR UNITÁRIO: r$ 216,90 VALOR 
TOTAL: r$ 5.205,60 Solicitação: 2022so13988 Aprovação 
GGG: 2022as19569
Florianópolis, 16 de novembro de 2022
daniEl vinÍCiUs nETTo / prEsidEnTE

Cod. Mat.: 870366

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC/
CAV - EXTRATO DO CONTRATO Referência: Pregão Eletrô-
nico nº 01261/2022 - SGPe 41345/2022 Objeto: aQUisiÇÃo  
dE  MaTErial  pErManEnTE:  UM  par  dE  rECEpTorEs  
Gnss  E aCEssórios  para  o  CEnTro  dE  CiÊnCias  
aGrovETErinÁrias –Cav/laGEs -UdEsC– Contrato nº 
2271/2022 partes: UdEsC e a empresa: santiago & Cintra im-
portação e Exportação ltda -  valor: r$98.980,00 assinado em: 
10/11/2022 - vigência: O prazo de vigência deste instrumento tem 
início na sua assinatura até o encerramento dos créditos orça-
mentários do ano de sua emissão - lages (sC), 10 de novembro 
de 2022. dilmar baretta- reitor /UdEsC

Cod. Mat.: 870169

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
– UDESC/CAV - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº1199/2022 
objeto: ConTraTaÇÃo  dE  EMprEsa  EspECialiZada  na 
prEsTaÇÃo dE sErviÇo, dE ForMa ConTinUada, dE aUXi-
liar  dE  CaMpo  aGropECUÁrio,  aUXiliar  dE sErviÇos  
GErais,  ZElador,  CopEiro,  sErvEnTE, TraTorisTa  E  
EnCarrEGado  para  o  CEnTro  dE CiÊnCias  aGrovE-
TErinÁrias  –  Cav/UdEsC,  EM laGEs/sC - PARTES: UdEsC 
e a empresa: orbenk administração e serviços ltda, - origem: 
pregão 0627/2022.
Cláusula Primeira – Dos itens, Do Preço e do Reajuste:

Lote/item:1/1 - função: auxiliar de campo no setor agropecuá-
rio-Cav - quantidades de postos:9 -valor por posto: r$ 4.477,45- 
valor total mensal: r$ 40.297,05

Lote/item:1/1/2 - função: auxiliar  de  campo  no setor agropecu-
ário – Cav –Trator- quantidades de postos:03 -valor por posto: r$ 
4.931,53- valor total mensal: r$ 14.794,59
Lote/item:1/2 - função: auxiliar de  campo  no setor  agropecu-
ário  – Fazenda - quantidades de postos:01 -valor por posto: R$ 
4.477,45- valor total mensal: r$ 4.477,45

Lote/item:1/3 - função: auxiliar serviços Gerais - quantidades de 
postos:07 -valor por posto: r$ 4.477,45- valor total mensal: r$ 
31.342,15

Lote/item:1/4 - função: Zelador  - quantidades de postos: 03 -va-
lor por posto: r$ 5.271,81- valor total mensal: r$ 15.815,43

Lote/item: 1/5- função: Copeiro - quantidades de postos:01 -valor 
por posto: r$ 2.239,16 - valor total mensal: r$ 2.239,16

Lote/item:1/6 - função: Encarregado - quantidades de postos:01 
-valor por posto: r$ 6.704,38 - valor total mensal: r$ 6.704,38

Lote/item: 1/7- função: servente - quantidades de postos:20 -va-
lor por posto: 4.292,33- valor total mensal: r$ 85.846,60

Lote/item:1/8 - função: tratorista - quantidades de postos: 01-va-
lor por posto: r$ 4.883,19- valor total mensal: r$ 4.883,19
salientamos que não houve alteração no valor do lote único e 
consequentemente no valor mensal do contrato.
Cláusula segunda - Da Ratificação: permanecem inalteradas 
as demais cláusulas contratuais - Florianópolis (sC), 08 de no-
vembro de 2022 – dilmar baretta – reitor /UdEsC.

Cod. Mat.: 870191
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
– UDESC/CAV - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1077/2020. 
Objeto: ConTraTaÇÃo dE EMprEsa para prEsTaÇÃo dE 
sErviÇosdEManUTEnÇÃodoElEvadordoprÉdiodabio-
TECnolGiadoCav/UdEsC origem: Pe nº 847/2020. Cláusula 
Primeira - Do Prazo de Vigência do Contrato o presente contrato 
terá sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar 
do dia 30/11/2022
Cláusula segunda- Da Ratificação: permanecem inalteradas as 
demais cláusulas contratuais. assinado em 10-11-2022 Florianó-
polis (sC) – dilmar baretta

Cod. Mat.: 870274

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Referência: PE 
nº 1303/2022. objeto: aQUisiÇÃo dE MaTErial EsporTivo, 
dE FisioTErapia E dE aCadEMias para Toda a UdEsC - 
rElanÇaMEnTo. Contrato nº 2287/2022. Partes: UdEsC e a 
a Z saÚdE prodUTos MÉdiCos E HospiTalarEs EirEli. 
Valor: R$10.910,00. Contrato nº 2088/2022. Partes: UdEsC e 
ManFrE KnaUT CoMÉrCio varEJisTa dE arTiGos MÉdi-
Cos E orTopÉdiCos lTda. Valor: R$9.580,93. Contrato nº 
2289/2022. Partes: UdEsC e niColaZZi & MorCH lTda ME. 
Valor: R$7.480,00. Vigência: de sua assinatura até o encerramento 
dos créditos orçamentários do ano de sua emissão. Assinado 
em: 10/11/2022.Florianópolis, 11 de novembro de 2022. Dilmar 
Baretta – Reitor da UDESC.

Cod. Mat.: 870351

SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.
Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato 0057/2021 de 
19/11/2021. Contratante: SCPAR Porto de São Francisco do 
Sul S.A. Contratada: MD CONSULTORIA, AUDITORIA E CA-
PACITAÇÃO LTDA ME. Pelo presente instrumento, o prazo con-
tratual, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando em 
20 de novembro de 2022. Assinado em: 14/11/2022 por seus 
diretores, Vladimir Arthur Fey  e Reinaldo Antonio Ferreira de 
Lima p/ Contratante, Eva Cristina Melcop de Castro Dantas,  p/ 
Contratada. CPL/SCPAR-SFS. SGPE nº1590/2021.

Cod. Mat.: 870711

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - Adm. Central. objeto: Termo 
aditivo ao contrato nº 57257 que altera domicilio bancário e inclui 
na cláusula sétima as obrigações relativas a lGpd. Contratada: 
infocred assessoria de Gestão de risco s/s ltda. Gestores do 
contrato: Mateus da silva nascimento e robson santos da rosa 
data da assinatura: 12 de agosto de 2021.

Cod. Mat.: 870275

CIASC – EXTRATO DO ADITIVO 001.2022 – Contrato 104/2021 
– Contratada: poWErsolUTions inForMÁTiCa lTda. CnpJ: 
00.783.093/0001-78. Origem: CiasC 0732/2021.  Objeto do Con-
trato: Fornecimento de software como serviço, hardware, serviços de 
análise dos ambientes monitorados, implantação, desenvolvimento, 
manutenção de testes de simulação de usuário, e treinamento. 
Aditivo 001/2022: prorrogar o prazo de validade do contrato ora 
aditado em 12 (doze) meses, a partir de 08 de dezembro de 2022.  
Todas e demais cláusulas e condições do referido Contrato perma-
necem inalteradas e são ora ratificadas. Data: Florianópolis, 14 de 
novembro de 2022. Signatário: João Mário Martins – vice-presidente 
administrativo e Financeiro do CiasC.

Cod. Mat.: 870465

CIASC - EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/2022. Contratada: 
NEURON CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 14.220.191/0001-01 - 
Origem: CiasC 1824/2022 – CIG 1988/2022 - Objeto: prestação 
de serviços de levantamento, análise e revisão do portfólio de pro-
dutos e serviços do CiasC. Valor total: r$ 49.900,00 - Vigência 
do contrato: 90 (noventa) dias, a contar de 10 de novembro de 
2022. Data: Florianópolis, 14 de novembro de 2022. Signatário: 
João Mário Martins – vice-presidente administrativo e Financeiro 
do CiasC.

Cod. Mat.: 870639

CIDASC
Extrato das atas de registro de preços, assinadas em 10 de 
novembro de 2022, derivadas do Processo de Licitação Edital 
nº 045/2022 – Pregão Eletrônico nº 954860 – Objeto: regis-
tro de preços de diversos  Materiais para uso da Área Técnica 
da CIDASC, pelo período de 12 (doze) meses, conforme dados 
das empresas contratadas a seguir: Ata nº 119022 – adestack 
autoadesivos e laminados ltda. - valor r$ 4.398,38. Ata nº 

19122 – amanda Cristina de oliveira vasconcelos – ME – valor 
r$4.600,00.  Ata nº 19222 – Jd Eletro Comerciakl ltda. - valor 
r$ 286.179,50.  Ata nº 19322 – CM Cientifica Suprimentos Médi-
cos Hospitalares ltda. - valor r$ 245.736,82. Ata nº 19422 – Co-
mercial Ks Eireli – valor r$ 141.278,56.  Ata nº 19522 – dismath 
distribuidora de materiais Medicios e Hospitalares ltda. - valor 
r$ 9.218,60.  Ata nº 19622 – Fastlabor Comercial Eireli – Epp – 
valor r$ 63.360,12. Ata nº 19722 – iGM Comercio varejista de 
peças e acessorios. valor r$ 17.289,81. Ata nº 19822 – interjet 
Comercial ltda. - vlor r$ 111.110,19. Ata nº 19922 – londrina 
suprimentos ltda – ME. - valor r$ 63.380,79. Ata nº 20022 – 
Meta Comercio de Ferragens e ferramentas Eireli – Epp – valor 
r$ 42.169,50. Ata nº 20122 – Metaquimica produtos ltda. - valor 
r$ 13.045,16.  Ata nº 20222 – only shop Comercio de Mate-
riais Eireli – ME – valor r$ 6.396,00.  Ata nº 20322 – rosami-
nas serviço Engenharia e Comercio ltda. - valor r$ 142.478,43.  
Ata nº 20422 – Troika distribuição ltda. - valor r$ 13.305,00.  
Ata nº 20522 – vetsul Comercio de Medicamentos – valor r$ 
56.858,98.  Ata nº 20622 – World America Sinalização Ltda. - 
valor r$ 66.000,00. Contratante: Cia. integrada de desenvol-
vimento agrícola de sC. Florianópolis, sC, 16 de novembro de 
2022. Junior Kunz – Presidente. Aprovação GGG: deliberação 
nº 1724/2022.

Cod. Mat.: 870388

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. – RETIFICAÇÃO -  Extrato 
do Contrato 088/2022 (Cód. Mat. 868490), publicado no doE dia 
08/11/2022. onde se lê: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022, leia-se: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021. onde se lê: PROCESSO 
PIMB Nº 3149/2022, leia-se PROCESSO PIMB Nº 3149/2021.  
(piMb 3149/2021)

Cod. Mat.: 870410

MUniCipio dE abdon baTisTa – sC
rEsUMo EdiTal dE liCiTaÇÃo
proCEsso adMinisTraTivo 88/2022
ModalidadE: prEGÃo prEsEnCial 55/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
CDC (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA) IN-
CLUINDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA-
ÇÃO, ILUMINAÇÃO, IMAGEM, CORTINAS, CADEIRAS, INS-
TALAÇÃO EM PALCO E CABINE DE SOM, TREINAMENTO DE 
PESSOAL E CONSTRUÇÃO DE PAREDE NA CASA DA ME-
MÓRIA DE ACORDO COM PROCESSO SCC 5799/2022 GO-
VERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Tipo : MEnor prEÇo por loTE
abertura da sessão: 10h00 do dia 29 de novembro de 2022 in-
formações complementares e Edital obedecendo as normas e ar-
tigos da lei 8.666/93, lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a 
disposição dos interessados no setor de Compras e licitações na 
prefeitura Municipal  sito à rua valeriano demeneck, Centro ou 
fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 
hs. e site do município www.abdonbatista.sc.gov.br
abdon batista, sC, 14 de novembro de 2022

Jadir Luiz de Souza
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870545

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO 100/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 71/2022
O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede administrativa 
situada à praça João Macagnan 322, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que se encontra aberto proCEsso li-
CiTaTório nº 100/2022, na modalidade “prEGÃo ElETrÔni-
Co para rEGisTro dE prEÇo nº 71/2022”, do tipo “MEnor 
prEÇo por loTE”, destinado a eventual e futura aquisição de 
material impresso e carimbos, o qual será processado e julgado 
no dia 30 de novembro de 2022 às 08h15, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Limite para apresentação da 
proposta e documentação: 30 de novembro de 2022 às 08h00. 

Íntegra do Edital disponível em: www.aguadoce.sc.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge – TCE/SC)
2Eb3CE4031247EE0621b98F63E5080463015699b
Água doce, sC, 14 de novembro de 2022
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
prefeita Municipal

Cod. Mat.: 870506

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE ALTERAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico Nº 182/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de produtos de infor-
mática como fontes, memórias, placas, cabos, adaptadores, e de-
mais ferramentas de trabalho, utilizados nas manutenções e para 
melhorias do serviço na administração do município de araquari.
Fundamentação: Com base no § 4º - art. 21 da lei Federal 
8.666/93, o presente Edital de Licitação será modificado, alteran-
do-se a ordem dos itens na tabela contida na proposta Comercial, 
anexo iii, com novo Prazo para recebimento das propostas: 
até as 08:00 h do dia 05/12/2022, permanecendo as demais cláu-
sulas do edital inalteradas.
Informações: a íntegra da 1ª rETiFiCaÇÃo do Edital e demais 
informações, poderão ser obtidas no seguinte endereço: rua 
Coronel almeida, nº 60 – Centro, araquari/sC, ou no site www.
araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7700.
araquari/sC, 11/11/2022.

HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração

Cod. Mat.: 870232

EsTado dE sanTa CaTarina
prEFEiTUra MUniCipal dE araranGUÁ

aviso dE liCiTaÇÃo nº 217/2022
prEGÃo ElETroniCo para rEGisTro dE prEÇos
obJETo: aquisição, sob demanda, de projetores multimídias, 
mesas interativas, notebooks e outros a serem utilizados pela 
secretaria de educação na manutenção da unidades de ensino 
municipais de araranguá/sC. CadasTro dE proposTas: até 
às 08h45min do dia 29 de novembro de  2022, no endereço ele-
trônico www.portaldecompraspublicas.com.br. iniCio da sEs-
sÃo: as 09h00min do dia 29 de novembro de 2022 no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.EdiTal CoM-
plETo: deverá ser retirado no departamento de licitações da 
Prefeitura Municipal de Araranguá – Rua Dr. Virgulino de Queiroz, 
200 – Centro - araranguá, de segunda a sexta-feira, no horário 
de expediente na prefeitura, munido de pendrive ou Cd ou no 
site: www.ararangua.sc.gov.br e endereço eletrônico www.portal-
decompraspublicas.com.br. Maiores informações poderão ser ob-
tidas pelo telefone 48 3521.0910 ou 48 35210929.base legal: lei 
Federal 12.232/10 lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006 
e alterações, lei Complementar 147/2014, lei Complementar 
Municipal n° 310/2021 de 19/03/2021, subsidiariamente a Lei n° 
8666 de 21/06/1993 e demais legislações aplicáveis.
araranguá, sC, 14 de novembro de 2022.
Cesar antonio Cesa
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870448

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARMAZÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 73/2022/PMA
TOMADA DE PREÇO Nº. 19/2022/TP/PMA
Código registro TCE: 177D602B231D00C8717195E2E-
773B5701876BBBD
Modalidade de Licitação: Tomada de preço - Tipo Licitação: 
obras e serviços de Engenharia - Forma de Julgamento: Me-
nor preço Global Objeto: Contratação de empresa especializada 
para pavimentação em blocos de concreto (paver), com forneci-
mento de materiais necessários, a ser executado na rua roseno 
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Julio borges e delice Moraes sotero, bairro nossa vila nova no 
Município de Armazém - SC. Convenio Estadual portaria SEF535. 
Conforme projetos, planilhas e demais anexo. Data, horário da 
Abertura: às 08:00 hs do dia 30/11/2022. Retirada do Edital: o 
Edital poderá ser obtido junto ao dep. de licitações da prefeitura 
Municipal, sito à Praça 19 de Dezembro, 130, Centro, de segunda 
à sexta feira, no horário das 07:00 às 13:00 hs. informações e 
esclarecimentos no endereço acima ou pelo telefone (48) 3645-
0740 ou pelo e-mail: licitacao@armazem.sc.gov.br" licitacao@
armazem.sc.gov.br. Armazém (SC) 14 de Novembro de 2022. 
Luiz Paulo Rodrigues Mendes - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870620

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARMAZÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 74/2022/PMA
TOMADA DE PREÇO Nº. 20/2022/TP/PMA
Código registro TCE: EB1A865805358C1E4B9BB7EC-
77D87799BD4F1614
Modalidade de Licitação: Tomada de preço - Tipo Licitação: 
obras e serviços de Engenharia - Forma de Julgamento: Me-
nor preço Global Objeto: Contratação de empresa especializada 
para pavimentação em blocos de concreto (paver), com forneci-
mento de materiais necessários, a ser executado na rua severia-
no Rosa da Luz e Eliziario Rodrigues, Bairro Nossa Vila Jose Na-
zário no Município de Armazém - SC. Convenio Estadual portaria 
sEF229. Conforme projetos, planilhas e demais anexo. Data, ho-
rário da Abertura: às 10:00 hs do dia 30/11/2022. Retirada do 
Edital: o Edital poderá ser obtido junto ao dep. de licitações da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça 19 de Dezembro, 130, Centro, 
de segunda à sexta feira, no horário das 07:00 às 13:00 hs. infor-
mações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo telefone 
(48) 3645-0740 ou pelo e-mail: licitacao@armazem.sc.gov.br" 
licitacao@armazem.sc.gov.br. Armazém (SC) 14 de Novembro 
de 2022. Luiz Paulo Rodrigues Mendes - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870621

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARMAZÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 75/2022/PMA
TOMADA DE PREÇO Nº. 21/2022/TP/PMA
Código registro TCE: F172AD4EEF91D3ACF71B36F2BE-
00826D46FE89A3
Modalidade de Licitação: Tomada de preço - Tipo Licitação: 
obras e serviços de Engenharia - Forma de Julgamento: Me-
nor preço Global Objeto: Contratação de empresa especializada 
para pavimentação em blocos de concreto (paver), com forneci-
mento de materiais necessários, a ser executado na rua severia-
no Rosa da Luz e Eliziario Rodrigues, Bairro Nossa Vila Jose Na-
zário no Município de Armazém - SC. Convenio Estadual portaria 
sEF229. Conforme projetos, planilhas e demais anexo. Data, ho-
rário da Abertura: às 12:00 hs do dia 30/11/2022. Retirada do 
Edital: o Edital poderá ser obtido junto ao dep. de licitações da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça 19 de Dezembro, 130, Centro, 
de segunda à sexta feira, no horário das 07:00 às 13:00 hs. infor-
mações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo telefone 
(48) 3645-0740 ou pelo e-mail: licitacao@armazem.sc.gov.br" 
licitacao@armazem.sc.gov.br. Armazém (SC) 14 de Novembro 
de 2022. Luiz Paulo Rodrigues Mendes - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870622

Aviso de Licitações
MUniCÍpio dE bEla visTa do Toldo/sC
aviso dE liCiTaÇÃo
proCEsso liCiTaTório nº 83/2022 - prEF
inEXiGibilidadE dE liCiTaÇÃo nº 12/2022 – prEF
o município de bela vista do Toldo, estado de santa Catarina, 
torna público e para o conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação 
do tipo MEnor prEÇo, onde o objeto é a ConTraTaÇÃo dE 
iMóvEl Urbano/sala CoMErCial para a sECrETaria 
MUniCipal dE EdUCaÇÃo.
abErTUra dE EnvElopEs: dia 22/11/2022 às 09h05min
informações poderão ser solicitadas pelo e-mail compras.licita-
cao@pmbvt.sc.gov.br.
o edital estará disponível no site do Município de bela vista do 
Toldo/sC www.pmbvt.sc.gov.br. informações poderão ser solicita-
das pelo e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.
bela vista do Toldo, 16 de novembro de 2022.
alFrEdo CEZar drEHEr
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870056

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022
regime de execução: Menor preço por loTE
Processo/ Ano nº 100/2022
objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA E ES-
TRUTURAS COMPLEMENTARES NO PARQUE DE EXPO-
SIÇÕES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC, 
ATRAVÉS DA EMENDA ESPECIAL SCC 00004578/2022, 
EMENDA IMPOSITIVA SED 1532/2021 E EMENDA IMPOSITIVA 
FUNDO SOCIAL 0486/2022.
o prefeito municipal no uso de suas atribuições legais e a comis-
são de licitações, comunicam o certame.
bom Jardim da serra, 10 de noveembro de 2022

Pedro Luiz Ostetto
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 869616

Aderente (Contratante): prEFEiTUra MUniCipal dE boM Jar-
diM da sErra
Contratada: ConnECTlinE aUToMaÇÃo lTda – Epp - CnpJ: 
19.946.345/0001-60
Objeto: O presente instrumento tem por objeto firmar a adesão à 
ata de registro de preços nº. 008/ssp/2021 resultante do pregão 
eletrônico nº 050/SSP /2021, realizado pela Secretaria de Esta-
do da segurança pública do Estado de santa Catarina ssp/sC 
visando à aquisição de câmeras de vídeo monitoramento, com 
capacidade embarcada de leitura de placas (alpr). Vigência: o 
presente instrumento terá vigência de 06 (seis) meses, a partir 
de sua assinatura. valor da adesão: r$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais).
Quant Valor Unitário Valor Total
20  2.500,00  50.000,00

11 de novembro de 2022

Pedro Luiz Ostetto
prefeito Municipal de bom Jardim da serra.

Cod. Mat.: 870598

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 67/2022/PMCB
prefeito Municipal de Capivari de baixo/sC, torna público para 
o conhecimento de quem possa interessar que as 09hs00min 
do dia 29/11/2022 na sala de licitações do setor de Compras 
da prefeitura Municipal de Capivari de baixo/sC, rua Ernani Co-
trin, 187, Centro, estará reunida para executar o PR n° 67/2022/
pMCb, tipo Menor preço item, ConTraTaÇÃo dE EMprEsa 
EspECialiZada para aQUisiÇÃo dE 10 (dEZ) abriGos 
para ponTos dE paradas dE ÔnibUs, bEM CoMo dE 
prEsTaÇÃo dE sErviÇo dE rEForMa (MÃo dE obra E 
MaTErial), dos parQUEs E EQUipaMEnTos dE aCadE-
Mia insTalados nas praÇas do MUniCÍpio dE Capivari 
dE baiXo/sC, ConForME aTEndiMEnTo das dEMandas 
da sECrETaria dE inFraEsTrUTUra, MobilidadE E sE-
GUranÇa pÚbliCa. Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (48) 3621-4400 no período das 07hs às 13hs. Capi-
vari de baixo/sC, 14 de novembro de 2022. vicente Corrêa Costa 
- prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 870457

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE  CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TCE: 3709FFB9CCA79240DE3946F2F663A6B2E8FA4020

Edital de CONCORRÊNCIA Nº 23/2022
objeto: ConTraTaÇÃo dE EMprEsa no rEGiME dE EM-
prEiTada Global para insTalaÇÃo dE ilUMinaÇÃo EM 
CaMpo MUniCipal dE CoronEl FrEiTas, ConForME or-
ÇaMEnTo, proJETo E MEMorial dEsCriTivo, anEXos 
ao EdiTal. CoM rECUrso EsTadUal EspECial, provE-
niEnTEs dE EMEndas parlaMEnTarEs.
Tipo: Menor valor /Global
Entrega dos envelopes: até as 14:00 horas do dia 20/12/2022. 
abertura dos envelopes 14:00 horas do dia 20/12/2022.
o edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte ende-
reço e horário: av. santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segun-
da a sexta feira das 07:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas ou 
pelo fone: 3347.3400
Coronel Freitas (sC), 14/11/2022
dElir Cassaro
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870617

ESTADO DE SANTA CATARINA. GOVERNO DO MUNICÍPIO 
DE CRICIÚMA. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. 
aviso dE rEabErTUra  do EdiTal dE ConCorrÊnCia 
nº. 136/pMC/2021 sUspEnso “sinE diE” (processo adminis-
trativo nº. 606658) o MUniCÍpio dE CriCiÚMa, por intermédio 
da Comissão permanente de licitações, informa a retomada dos 
trabalhos do edital supracitado, que tem por objeto a contratação 
de serviços para coleta, transporte, destinação final e seletiva de 
resíduos, sólidos domiciliares, públicos e comerciais/industriais 
com características domiciliares produzidos no município de 
Criciúma/sC, que estava sUspEnsa “sinE diE”,  na segunda 
fase do certame, motivado pelo Mandado dE sEGUranÇa nº 
5016758-94.2022.8.24.0020/sC – sEnTEnÇa  instaurado pela 
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma. PAÇO MU-
niCipal MarCos rovaris, CriCiÚMa/sC, 11 de novembro 
de 2022. Karina TrEs - prEsidEnTE da CoMissÃo pEr-
ManEnTE dE liCiTaÇÕEs. (assinado no original)

Cod. Mat.: 870645

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 55/2022
o Fundo Municipal de Educação de Curitibanos, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na rua Coronel vidal ramos, 
860, Centro, neste ato representado por sua titular sra. patrícia 
Maciel bastos, secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade 
de concorrência do tipo menor preço global, regida pela lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas pelas 
leis nº 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 
1998, regime de execução empreitada por menor preço global, 
cujo objeto é a ConTraTaÇÃo dE EMprEsa EspECialiZada 
para ConsTrUÇÃo do CEnTro EdUCaCional poliEs-
porTivo. ConForME MEMorial dEsCriTivo E anEXo i 
dEsTE EdiTal.
a Comissão permanente de licitação, receberá os envelopes do-
cumentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos 
interessados, devidamente protocolados no protocolo Central da 
Prefeitura Municipal até as 13:30 horas do dia 16 de dezembro de 
2022, na sede da prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a rua 
Cel. vidal ramos, 860.
os envelopes contendo a documentação de habilitação e propos-
tas de preços dos interessados, serão abertos respectivamente 
pela Comissão permanente de licitação, a partir das 14:00 horas 
do dia 16 de dezembro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal 
de Curitibanos, sito a rua Cel. vidal ramos, 860.
o inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados que o solicitarem pesso-
almente junto a Comissão de licitação da prefeitura Municipal 
de Curitibanos, no horário de expediente, não sendo autorizado 
qualquer tipo de envio.
Curitibanos, 04 de outubro de 2022.

Patrícia Maciel Bastos
Presidente do Fundo
Código de Registro TCE: EB68BE1F4C4F6900BC01E7D128E-
15DF472EA7C12

Cod. Mat.: 870517
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EsTado dE sanTa CaTarina
prEFEiTUra MUniCipal dE GravaTal
Contrato nº: 54/2022
Contratante: MUniCipio dE GravaTal
Contratada: sETEp ConsTrUÇÕEs s.a
licitação: Concorrência para obras e serviços de Engenharia 
3/2022
objeto: ConTraTaÇÃo dE EMprEsa EspECialiZada 
para EXECUÇÃo dE obra dE paviMEnTaÇÃo asFÁlTi-
Ca dE TrECHo da EsTrada GEral vÁrZEa das Cano-
as, no MUniCÍpio dE GravaTal, visando aTEndEr a 
PORTARIA ESTADUAL 247/2022, PROCESSO SGPE N° SCC 
00000354/2022.
vigência: início: 11/11/2022 Término: 11/11/2023
assinatura: 11/11/2022
valor r$: 4.139.205,95 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e nove 
Mil, Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
dotação: 334 - 02.006.1023.3449051980000000000.01790106
GravaTal, 14 dE novEMbro dE 2022
ClEinils rodriGUEs da silva
prEFEiTo MUniCipal

Cod. Mat.: 870392

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2022
CHAVE TCE: DE23C919C2D27029BEB866263C4B02E9C2B-
FE381
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, no Estado de santa Catarina, através 
da secretaria Municipal de Governo, à rua alberto Werner, 100, 
vila operária, torna público, de acordo com a lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, que fará realizar licitação, na modalidade 
Tomada de preços, cujo objeto é REFORMA DA COBERTURA E 
FORNECIMENTO DE ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DO MU-
SEU HISTÓRICO DE ITAJAÍ, nas condições previstas no edital 
e em seus anexos. o edital encontra-se à disposição dos interes-
sados para fazer o download, através do site www.itajai.sc.gov.
br. Maiores informações no e-mail: licitacoes@itajai.sc.gov.br. Os 
envelopes serão abertos às 13h30min do dia 01 de dezembro 
de 2022, na sala de reuniões do departamento de licitações e 
Contratos da prefeitura de itajaí, no endereço acima mencionado, 
com participação aberta às proponentes e ao público.
itajaí (sC), 10 de novembro de 2022.
Jean Carlos Sestrem
secretário Municipal de Governo

Cod. Mat.: 870214

EXTraTo dE HoMoloGaÇÃo
a prefeitura Municipal de itapema/sC, através da prefeita Muni-
cipal, Nilza Nilda Simas, torna público que foi homologado o Pro-
cesso Licitatório n° 154/2022, Pregão Presencial nº 04.043.2022. 
do obJETo: aquisição de Totem de autoatendimento com 
emissão de senha, para atender às necessidades das Unidades 
de Saúde do Município de Itapema, conforme especificações e 
quantitativos constantes no anexo i do Edital nº. 04.043.2022. 
ConTraTado: GTEC solUÇÕEs EM TECnoloGia EirEli; 
CnpJ: 42.727.661/0001-63; do valor: r$ 142.500,00 (cento e 
quarenta e dois mil e quinhentos reais). daTa dE HoMoloGa-
ÇÃo: 14/11/2022.
itapema, 14 de novembro de 2022.
nilZa nilda siMas
prefeita Municipal

Cod. Mat.: 870733

EdiTal dE CHaMaMEnTo pÚbliCo nº 02/2022/sEMai - siM-
Flor

O Município de Itapoá/SC faz saber que se encontra aberto o 
Edital de Chamamento Público nº 02/2022 que pretende realizar 

a aquisição de uma área para transformar em unidade de con-
servação (UC), nos moldes da lei Complementar Municipal nº 
73/2018, alterada pela lei Complementar Municipal nº 107/2021, 
que dispõe sobre o sistema Municipal de Conversão Florestal 
(siMFlor) e dá outras providências, pelo período de 21/11/2022 
a 01/02/2023 (72 dias). o Edital e seus anexos estão disponí-
veis em <https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapai-
tem/166147>, ou, na sede da secretaria de Meio ambiente de 
itapoá (sEMai), entre as 07h30min e as 13h30min. itapoá, 11 de 
novembro de 2022.

raFaEl briTo silvEira - secretário de Meio ambiente
Cod. Mat.: 870025

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que em conformidade com o que preceitua a 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o proce-
dimento licitatório de pregão Eletrônico nº 806/2022, destinado 
ao registro de preços, visando a futura e eventual aquisição de 
descartáveis e dispensers, na data/Horário: 29/11/2022 às 08:30 
horas, para abertura das propostas. o edital encontra-se à dispo-
sição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.
br/compras/pt-br, UasG 453230. Chave TCE 3FEd44d5134b-
375Fad659559367b04F6b2143E48.
Joinville, 10 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 870043

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, 
está promovendo alterações no edital de pregão Eletrônico nº 
614/2022, UasG 453230, destinado ao registro de preços, vi-
sando a futura e eventual contratação de empresa especializada 
para prestar serviços móveis de atendimento a emergências e 
urgências médicas, orientação médica e remoção de urgência re-
alizados através de disponibilização de ambulância Tipo B e Tipo 
d, para atendimento de demandas da secretaria de Esportes, 
sendo transferida a data de abertura das propostas para o dia 
29/11/2022 às 08:30 horas. a Errata na íntegra encontra-se à dis-
posição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.
gov.br/compras/pt-br. Chave no TCE: dd4E2F620C24973F4a-
9dE6EF9ba45099a8d78EF7.
Joinville, 10 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 870045

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
o Município de Joinville, através da Unidade de Contratos da se-
cretaria de administração e planejamento, leva ao conhecimento 
dos interessados o Extrato da Autorização de Fornecimento nº 
31/2022 – celebrado entre o Município de Joinville  - Departa-
mento de Trânsito e Transporte, representado pelo sr. pau-
lo rogério rigo, e a empresa contratada Whsul Sinalização 
Ltda, inscrita no CnpJ nº 29.821.122/0001-20, que versa sobre 
a aquisição de material elétrico para implantação de estágios 
para travessia de pedestres, botoeiras sonoras e melhorias nos 
cruzamentos semafóricos do município de Joinville, na forma do 
pregão Eletrônico nº 482/2022, assinada em 03/11/2022, no valor 
de R$ 14.152,50 (quatorze mil cento e cinquenta e dois reais e 
cinquenta centavos).
Joinville, 16 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 870098

RESUMO DO JULGAMENTO DE RECURSO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria administração e planejamento leva ao conhecimento dos 
interessados o julgamento do recurso referente ao processo lici-
tatório de pregão Eletrônico nº 688/2022, destinado ao registro 
de preços, visando a futura e eventual aquisição de químicos e 
saneantes. diante aos motivos expostos no Julgamento do re-
curso, a pregoeira decide ConHECEr E nEGar proviMEnTo 
ao recurso interposto pela empresa saniGran lTda, sendo tal 
decisão acolhida pela autoridade superior. o Julgamento do re-
curso encontra-se, na íntegra, à disposição dos interessados no 

site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de licitação".
Joinville, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 870160

AVISO DE LICITAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria 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 procedi-
mento licitatório de Pregão Eletrônico nº 759/2022, destinado 
a Contratação de empresa para prestação de serviço de ma-
nejo de resíduos do Grupo A infectantes (bolsas de sangue 
transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes), 
Grupo A3 (peças anatômicas - membros do ser humano) e 
Grupo B - químicos (líquidos e sólidos) gerados na Secre-
taria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José in-
cluindo as seguintes etapas: coleta, transporte, tratamento 
ou incineração e destinação final, na data/Horário:  29/11/2022 
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 
09982F734510dbdCb3700Ed9bd47C12228E869F1).
Joinville/sC, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento.
silvia Cristina bello – diretora Executiva.

Cod. Mat.: 870167

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO
o Município de Joinville, através da Unidade de processos da 
secretaria administração e planejamento, leva ao conhecimento 
dos interessados que com base no §4º do art. 21 da lei 8.666/93, 
está promovendo alterações no edital de Pregão Eletrônico nº 
496/2022, visando a Contratação de empresa de seguro para 
os bens materiais e patrimoniais armazenados no almoxarifa-
do da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville/SC e seguro 
predial para toda a estrutura e seus anexos pertencentes ao 
Hospital Municipal São José, sendo transferida a data de aber-
tura das propostas para o dia 29/11/2022 às 08:30 horas. a Errata 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UasG 453230. Chave no 
TCE: E546F36d0d5C508C7b1317798F1655a7a436CF58.
Joinville/sC, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento.
silvia Cristina bello – diretora Executiva.

Cod. Mat.: 870168

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
o Município de Joinville através da Unidade de processos da 
secretaria de administração e planejamento leva ao conheci-
mento dos interessados que homologa o processo licitatório le-
vado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 721/2022 - UasG 
453230, destinado ao registro de preços, visando a futura e 
eventual Aquisição de Medicamentos em Geral e Contras-
tes para atendimento à terapêutica prescrita e manutenção 
dos tratamentos dos pacientes internados e ambulatoriais 
do Hospital São José, bem como o julgamento efetuado pela 
pregoeira e Equipe de apoio, adjudicando o objeto licitado às 
empresas vencedoras em seus respectivos itens e valores uni-
tários, quais sejam: ConQUisTa disTribUidora dE MEdiCa-
MEnTos E prodUTos HospiTalarEs EirEli - item 1 - r$ 
3,95, item 26 - r$ 15,34; liCiMEd disTribUidora dE MEdi-
CaMEnTos, CorrElaTos E prodUTos MEdiCos E Hos-
piTalarEs lTda - item 5 - r$ 17,40; soMa/sC prodUTos 
HospiTalarEs lTda - item 9 - 2,3867, item 25 - r$ 2,3859; 
CirUrGiCa sanTa CrUZ CoM. dE prodUTos HospiTa-
larEs lTda - item 10 - r$ 0,3651; inovaMEd HospiTalar 
lTda - item 15 - r$ 7,3458; CrisTalia prodUTos QUiMiCos 
FarMaCEUTiCos lTda - item 16 - r$ 290,00, item 19 - r$ 
5,58, item 21 - r$ 3,70; ponTaMEd FarMaCEUTiCa lTda - 
item 27 - r$ 3,62. restaram dEsErTos os itens 2, 3, 7, 12, 13, 
17, 22, 23, 28, 30, 32. restaram FraCassados os itens 4, 6, 8, 
11, 14, 18, 20, 24, 29, 31.
Joinville/sC, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento.
silvia Cristina bello – diretora Executiva.

Cod. Mat.: 870219

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 parcialmente o processo licitató-
rio levado a efeito através do Credenciamento nº 454/2021, des-
tinado ao credenciamento de instituições financeiras espe-
cializadas para operacionalização do Programa de Retomada 
Econômica, bem como o julgamento efetuado pela Comissão 
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de licitação adjudicando o objeto licitado à empresa habilitada: 
Instituição Comunitária de Crédito Blumenau Solidariedade 
- ICC Blusol.
Joinville, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra – secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello – diretora Executiva

Cod. Mat.: 870224

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 parcialmente o processo licita-
tório levado a efeito através do Credenciamento nº 586/2022 
destinado a credenciamento de instituições especializadas 
na área de ensino, visando o atendimento de crianças na 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, sendo 
o início da prestação de serviço para o ano letivo de 2023, 
bem como o julgamento efetuado pela Comissão de licitação, 
adjudicando o objeto licitado à empresa habilitada: Cantinho da 
Criança Centro de Educação Ltda. - INTEGRAL – Maternal i - 
26 vagas; Maternal ii - 30 vagas.
Joinville, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra - secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello - diretora Executiva

Cod. Mat.: 870225

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
o Município de Joinville através da Unidade de processos da se-
cretaria de administração e planejamento leva ao conhecimento 
dos interessados que o processo licitatório de Concorrência nº 
612/2022, destinado à Contratação de empresa para execu-
ção da nova Entrada de Energia da Escola Municipal Amador 
Aguiar, devido ao aumento de carga, restou FRACASSADO, 
conforme ata de deliberação realizada em 1º de novembro de 
2022. a ata de deliberação encontra-se, na íntegra, à disposição 
dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais 
de licitações".
Joinville, 11 de novembro de 2022.
ricardo Mafra - secretário de administração e planejamento
silvia Cristina bello - diretora Executiva

Cod. Mat.: 870228

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 464/2022 destinado ao credenciamento 
de instituições financeiras oficiais, para operar recebimentos 
de documentos de cobrança não compensáveis, no padrão 
FEBRABAN através de suas agencias ou conveniadas em 
abrangência nacional, nos terminais de autoatendimento, 
pela Internet, correspondentes bancários e postais e outros 
devidamente autorizados. após análise dos documentos de 
habilitação, a Comissão decide HabiliTar: Caixa Econômica 
Federal. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposi-
ção de recursos. a ata da reunião para julgamento da habilitação 
encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.
sc.gov.br, no link "Editais de licitação
Joinville, 11 de novembro de 2022.
aline Mirany venturi bussolaro - presidente da Comissão – por-
taria nº 204/2022

Cod. Mat.: 870250

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL EXTraTo 
do ConTraTo nº 176/2022 PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/
SSP/2021 (SSP 1834/2021) Adesão a Ata de registro de Pre-
ços nº 008/SSP/2021 Código registro TCE: C20b5d2758CEF-
78F309b597E9F67FFC686F7C9C9 O Prefeito Municipal de 
Lindóia do Sul, torna público que firmou o seguinte con-
trato: Contratado: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA- EPP 
Objeto: Fornecimento, de câmeras de videomonitoramento, 
com capacidade embarcada de leitura de placas (alpr), para 
serem utilizadas pela Secretaria de Estado da Segurança Públi-
ca no programa bem-Te-vi de monitoramento urbano. Valor R$ 
20.000,00. Vigência: 11 de novembro de 2022 a 09 de feve-
reiro de 2023. Assinatura: 11 de novembro de 2022. Neudi 
Angelo Bertol Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870395

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL EXTraTo 
dE TErMo dE adEsÃo a aTa dE rEGisTro dE prEÇos 
nº 008/ssp/2021. PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/SSP/2021 

(SSP 1834/2021) PROCESSO PMSC 58610/2022. Contratado: 
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA- EPP Objeto: aquisição de 
câmeras de videomonitoramento, com capacidade embarcada de 
leitura de placas (ALPR), para serem utilizadas pelo 3ª Companhia 
do 20º batalhão de policia Militar, através do Município de lindóia do 
sul-sC, no programa bem-Te-vi de monitoramento urbano. Unidade 
Gerenciadora: Colegiado superior de segurança pública e perícia 
Oficial do Estado de Santa Catarina. Unidade Não Participante: 
Município de lindóia do sul. Valor R$ 20.000,00. Assinatura: 11 
de novembro de 2022. Neudi Angelo Bertol Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 870509

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL/SC EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS  N° 18/2022  PROCESSO LICITATÓRIO 86/2022
Código registro TCE:  0A86994D8FBE37A5AC4A4CA5B-
8F23B2B7B6E0848 Objeto: contratação de empresa do ramo de 
engenharia e/ou construção civil ou empresa para os serviços de 
demolição de parede, realocação de porta, instalação de janela, 
substituição de porta, limpeza e pintura do CRAS, em regime de 
menor preço global (material e mão-de-obra), para manutenção 
do Centro de referência em assistência social (Cras), locali-
zado na Rua XV de Novembro, n.º 320, Centro, Lindóia do Sul 
– sC. Modalidade: Tomada de preços.Tipo: Menor preço Global 
recebimento das propostas até: as 08h15min do dia 06/12/2022, 
no setor de compras e licitações, situada na rua Tamandaré, 98, 
Centro, junto ao prédio da prefeitura Municipal de lindóia do sul, 
sC. abertura: dia 06/12/2022 as 08h30min. informações comple-
mentares: o edital na integra esta a disposição dos interessados 
na home page www.lindoiadosul.sc.gov.br e no mural físico do 
Município. Lindóia do Sul - SC, 14 de novembro de 2022 - Neu-
di Angelo Bertol - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870539

Processo de Licitação n° 97/2022. Tomada de Preços n° 
08/2022. objeto: seleção de propostas visando a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviço, com forneci-
mento de material e mão de obra, para pavimentação das ruas 
augusto Cordeiro e antônio Cordeiro, no bairro baixo Máximo, 
processo sCC 00003735/2022, portaria sEF 229/2022. Tipo: 
Menor preço Global. Entrega da documentação de habilitação e 
proposta: até às 08h45min do dia 01/12/22. abertura: às 09h dia 
01/12/22, na sede da prefeitura, rua Erich Gielow, nº 35, Cen-
tro. Edital: in loco, das 08h às 12h e das 13h às 17h ou: https://
luizalves.atende.net/, no ícone Consulta Licitações. Inf.: In loco, 
ou (47) 3377-8600/ 3377-8614 ou e-mails: licitacao01@luizalves.
sc.gov.br e licitacaopmla@gmail.com. Luiz Alves, 14/11/2022. 
Marcos pedro veber – prefeito.

Cod. Mat.: 870669

Processo de Licitação n° 98/2022. Tomada de Preços n° 09/2022. 
objeto: seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço, com fornecimento de 
material e mão de obra, para pavimentação da rua Carlos Erbs, 
no bairro ribeirão do padre, processo sCC 00021039/2021, por-
taria sEF 229/2022. Tipo: Menor preço Global. Entrega da do-
cumentação de habilitação e proposta: até às 10h15min do dia 
01/12/22. abertura: 10h30min dia 01/12/22, na sede da prefeitura, 
rua Erich Gielow, nº 35, Centro. Edital: in loco, das 08h às 12h e 
das 13h às 17h ou: https://luizalves.atende.net/, no ícone Consulta 
licitações. inf.: in loco, ou (47) 3377-8600/ 3377-8614 ou e-mails: 
licitacao01@luizalves.sc.gov.br e licitacaopmla@gmail.com. Luiz 
alves, 14/11/2022. Marcos pedro veber – prefeito.

Cod. Mat.: 870671

Processo de Licitação n° 100/2022. Tomada de Preços n° 11/2022. 
objeto: seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço, com fornecimento de 
material e mão de obra, para pavimentação da Rua Max Fritzke 
no bairro vila do salto, processo sCC 00006227/2022, portaria 
sEF 189/2022. Tipo: Menor preço Global. Entrega da documen-
tação de habilitação e proposta: até às 14h45min horas do dia 
01/12/22. abertura: às 15h do dia 01/12/22, na sede da prefeitura, 
rua Erich Gielow, nº 35, Centro. Edital: in loco, das 08h às 12h e 
das 13h às 17h ou: https://luizalves.atende.net/, no ícone Consulta 
licitações. inf.: in loco, ou (47) 3377-8600/ 3377-8614 ou e-mails: 
licitacao01@luizalves.sc.gov.br e licitacaopmla@gmail.com. Luiz 
alves, 14/11/2022. Marcos pedro veber – prefeito.

Cod. Mat.: 870674

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ORLEANS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 250/2022
TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª Nº 
12/2022
Tipo: Menor preço Global.  objeto: ConTraTa-
ÇÃo dE EMprEsa EspECialiZada para EXECUÇÃo dE 
sarJETas dE ConCrETo para drEnaGEM dos dois 
TrECHos rECEnTEMEnTE paviMEnTados na CoMUni-
dadE do rio pinHEiros.
recebimento dos Envelopes de propostas e Habilitação até 
o dia: 05/12/2022 às 17h00min. abertura dos Envelopes dia: 
06/12/2022, às 08h30min.
Fundamento legal: lei Federal 8.666/93 consolidada. Mais infor-
mações no setor de licitações junto a prefeitura, sito a rua Xv de 
novembro 282, centro, orleans sC, CEp: 88870-000 Fone (48) 
3886-0100, site www.orleans.sc.gov.br e-mail  HYpErlinK "mail-
to:licitacao@orleans.sc.gov.br" licitacao@orleans.sc.gov.br
orleans - sC, 14 de novembro de 2022.
Jorge Luiz Koch
prefeito Municipal
Código registro TCE: C53FEFCd4813934CF9Fa67ad1533d-
850C6a29CC2

Cod. Mat.: 870558

AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de preços nº 272/2022.
Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de material 
e mão de obra para a Construção de Cobertura para o estacio-
namento do quartel do Corpo de bombeiros Militar de santa Ca-
tarina (10º BBM/2ª CIA), localizado na Rua Coronel Bernardino 
Machado, nº 181, Centro – palhoça/sC.
Abertura: 05/12/2022 às 14h00min.
Local da retirada do Edital e Anexos: palhoça.atende.net
palhoça, 11 novembro de 2022.
EDUARDO FRECCIA
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870321

PREFEITURA MUNICIPALDE PETROLÂNDIA
ERRATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2022
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA/SC, através de 
seu pregoeiro, designado pelo decreto nº 003 de 04/01/2022, tor-
na público para conhecimento dos interessados, que foi realiza-
da correção no Edital de LICITAÇÃO Nº 83/2022 na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objetivo a aQUisiÇÃo dE 
UM briTador E dE UM rEbriTador para o MUniCÍpio 
dE pETrolÂndia/sC. Através da presente errata, retificamos o 
item 2.1 do edital. Alterando: o objeto para: aQUisiÇÃo dE UM 
briTador para o MUniCÍpio dE pETrolÂndia/sC. a cópia 
da Errata, bem como outros esclarecimentos necessários pode-
rão ser obtidos junto ao departamento de Compras da prefeitura 
Municipal, em horário de expediente pelo telefone (47) 3536-1151 
ou pelo e-mail licita@petrolandia.sc.gov.br. Petrolândia, 14 de no-
vembro de 2022.  IRONE DUARTE – Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870663

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu prefeito, 
torna público, que realizará certame licitatório Modalidade TOMA-
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DE DE PREÇOS nº 09/2022 que visa CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS 
DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE TRUDO PLES-
SERS – UNIDADE II, COM RECURSO PRÓPRIOS, CONFOR-
ME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL 
DESCRITIVO FORNECIDO PELO ENGENHEIRO DA AMARP, 
PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, PELO MENOR 
PREÇO TOTAL, conforme especificações junto ao Edital Convo-
catório e anexos. declara aberta o acolhimento dos envelopes de 
habilitação e proposta até às 08:15h do dia 05/12/2022, devendo 
os mesmos ser protocolados até essa data e horário. o início 
da sessão será na mesma data a partir das 08:30h, na sala de 
licitações do paço Municipal.
Maiores informações no endereço eletrônico: 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, 14 dE novEMbro dE 2022
GilbErTo CHiarani
prEFEiTo

Cod. Mat.: 870575

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 092 / 2022
CONCORRÊNCIA N.º 012 / 2022
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATAS
OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME 
DISPOSIÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL DE LI-
CITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
o MUNICÍPIO DE POMERODE, por meio da Comissão de outor-
ga, torna públicas as Erratas n.ºs 02/2022 e 03/2022 ao Edital de 
Concorrência n.º 012/2022, cuja íntegra se encontra disponível 
em: http://www.pomerode.sc.gov.br/. as alterações promovidas 
não impactam os critérios para apresentação da proposta comer-
cial, permanecendo inalterado o cronograma previsto no item 17 
do Edital da Concorrência.
pomerode / sC, 09 de novembro de 2022.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

Cod. Mat.: 870500

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2022
PREGÃO ELETRÔNICO
o Município de rio negrinho, Estado de santa Catarina, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que sob a regência da 
lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, decreto Federal nº 10024 
de 20/09/2019 e, subsidiariamente, a lei Federal nº 8.666 de 
21/06/1993, acha-se aberto até as 09:00 do dia 29 de novembro 
de 2022, pregão Eletrônico, cujo objeto consiste no rEGisTro 
dE prEÇos para aQUisiÇÃo dE KiTs laboraTórios dE 
robóTiCa EdUCaCional para as UnidadEs EsColarEs 
dE rio nEGrinHo.  as propostas deverão ser encaminhadas 
via inTErnET pelo site da bolsa de licitações e leilões do brasil 
- bll:   http://www.bll.org.br, a partir desta data, encerrando-se 
no prazo acima. O início da disputa das propostas classificadas 
se dará às 09:10 horas do mesmo dia. Maiores informações po-
derão ser obtidas no departamento de suprimentos da prefeitura 
Municipal de rio negrinho, situado na avenida richard schweit-
zer de Albuquerque, 200, Centro Cívico de Rio Negrinho – SC. 
Cópias do edital poderão ser obtidas no site:   http://www.bll.org.
br e   http://rionegrinho.atende.net. demais informações pelo tele-
fone (47) 3646-3636 /3646-3648.
rio negrinho, 10 novembro de 2022.
Caio CEsar TrEMl
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 869817

prEFEiTUra MUniCipal dE sanTa CECÍlia
EXTraTo dE EdiTal
proCEsso liCiTaTório nº 068/2022
ConCorrÊnCia nº 003/2022

a prefeita Municipal de santa Cecília, alessandra aparecida Gar-
cia, torna público aos interessados, que realizará Licitação Públi-
ca, na modalidade de Concorrência para permissão de uso one-
rosa, para exploração de espaço Público Municipal para fins de 
exploração comercial de imóveis pertencentes ao município, con-
forme relação, quantitativos e especificações constantes no edital 
e em seus anexos. Melhores informações e cópia do presente 
edital na integra, poderão ser obtidas junto ao departamento de 
licitações da prefeitura Municipal de santa Cecília das 08h30min 
às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo Telefone (49) 
3244-2032. E-mail: licitacoes@santacecilia.sc.gov.br, site: www.
santacecilia.sc.gov.br.

os documentos para credenciamento das empresas, os envelo-
pes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos junto ao setor de Compras e licitações da prefeitura 
de santa Cecília-sC, à rua João Goetten sobrinho, 555, cen-
tro, santa Cecília, sC, até o horário limite de 08h50min do dia 
20/12/2022.

o início da sessão pública de processamento da concorrência 
será ás 09h00min do dia 20/12/2022.

Cód. de registro TCE: 553304F61aE6958E718Cd-
d850b51bb9E8766CE17

santa Cecília, 11 de novembro de 2022.

alessandra aparecida Garcia
prefeita Municipal

Cod. Mat.: 870393

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 290/2022
o MUniCÍpio dE sÃo bEnTo do sUl, EsTado dE san-
Ta CaTarina, através da secretaria de Educação, torna pú-
blico, para quem interessar possa, conforme preceitua a lei nº 
11.947/09 de 16/07/2009, resolução nº 26 de 17/06/2013, (atu-
alizada pela Resolução nº 04 de 02/04/2015), Resolução nº 06 
de 08/05/2020 (atualizada pela Resolução nº 21 de 16/11/2021) 
e a lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e posteriores alterações, que 
receberá até as 08h:30min do dia 06 de dezembro de 2022, na 
sede da municipalidade, na rua Jorge lacerda, nº 75, propostas 
dos Grupos Fornecedores individuais, Grupos informais de agri-
cultores Familiares e Grupos Formais para:
do obJETo: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PRODUZIDOS POR 
GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR, FORNECEDORES INDIVIDUAIS E EMPREENDEDORES 
FAMILIARES RURAIS E/OU SUAS COOPERATIVAS E ASSO-
CIAÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS 
MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 
MESES (JANEIRO À DEZEMBRO/2023), COM FUNDAMENTO 
A LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JUNHO 2009 E RESOLU-
ÇÃO/CD/FNDE Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013 COM REDA-
ÇÃO ALTERADA PELA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 04 DE 02 
DE ABRIL DE 2015, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06 DE 08 DE 
MAIO DE 2020 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CD/FNDE 
Nº 21 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021), APLICANDO-SE SUB-
SIDIARIAMENTE A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 
E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, ALÉM DAS DEMAIS 
DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS E DO DISPOSTO NO 
PRESENTE EDITAL.
os interessados poderão obter maiores informações através 
do telefone (47) 3631-6032, no horário das 08h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 16h00 ou retirar o Edital completo através do site: 
saobentodosul.atende.net
são bento do sul, 09 de novembro de 2022

Josias TErrEssecretário de Educação
Cod. Mat.: 870487

FUndo MUniCipal dE saÚdE dE sÃo FranCisCo do 
sUl–sC
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
o FUndo MUniCipal dE saÚdE dE sÃo FranCisCo do 
sUl, leva ao conhecimento dos interessados que em conformi-
dade com a lei nº 10.520/2002, a lei Complementar n.º 12/2006, 
o decreto nº 3.555/2000, decreto Municipal nº 3.310/2020, que 
regulamentam a licitação na modalidade de pregão Eletrônico, 
bem como, a Lei 8.666/93, que realizará o procedimento licitatório 
abaixo:
LICITAÇÃO Nº 033-2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – Tipo Me-
nor preço por item.
OBJETO: o objeto da presente licitação é a aquisição de fral-
das descartáveis para adulto, de diversos tamanhos, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
Data e horário para início da entrega das propostas: 14 de 
novembro de 2022 às 8hrs.
Data e horário limite para entrega das propostas: 29 de no-
vembro de 2022 às 8:30hrs.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 29 de novembro de 
2022 às 9hrs.
o Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no 
setor de licitação da prefeitura Municipal de são Francisco do 
sul, sito à praça dr. Getúlio vargas, 01 – Centro, no horário das 
08:00h às 14:00h ou nos sites: www.saofranciscodosul.sc.gov.br;
www.diariomunicipal.sc.gov.br/site;
www.comprasgovernamentais.gov.br – UasG 928259.
são Francisco do sul, 11 de novembro de 2022.
Jefferson Pacheco de Moraes
Gestor do Fundo Municipal de saúde

Cod. Mat.: 870467

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 – 
SCHROEDER/SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – site: http://www.
schroeder.sc.gov.br
I ERRATA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 50/2022-
PMS
PROCESSO Nº. 202/2022-PMS TIPO: MENOR PREÇO GLO-
BAL
o prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, 
para conhecimento dos interessados a errata de data e de item, 
referente ao Edital Tomada de preços nº. 50/2022-pMs, visando 
à contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física especializada 
na prestação de serviços de Consultoria nas Áreas orçamentá-
ria, Financeira, patrimonial, Contraditórios ao Tribunal de Contas 
do Estado, Encerramento de balanço anual, planos: plurianual, 
Diretrizes e Orçamento, na Sede do Município, que fazem parte 
integrante deste Instrumento o convocatório, ficando assim de-
terminado:
leiam-se: 1.1.os envelopes nº. 01 - Habilitação, nº. 02 – propos-
ta Comercial, bem como os documentos necessários para o Cre-
denciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo 
determinado, a saber:
a) Data: 02 de dezembro de 2022. b) Local: Prefeitura Municipal 
de Schroeder/SC. Setor de Licitações, localizado no piso térreo 
da sede da prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo 
branco nº. 3201, Centro, schroeder/sC. c) Credenciamento e en-
trega dos envelopes até: às 13h45min d)abertura do processo: 
às 14h.
4.3- o recebimento dos envelopes da documentação, proposta 
comercial e credenciamentos acontecerão até dia 02 de dezem-
bro de 2022 às 13h45min, devendo os mesmos serem protoco-
lados, diretamente no setor no licitações, conforme item 1.1 - c.
demais alterações no Termo de referência, nos documentos de 
habilitação e obrigações da empresa vencedora estarão disponí-
veis com mais detalhes na errata publicada no site do município, 
através do link: https://www.schroeder.sc.gov.br/licitacoes/index/
detalhes/codMapaitem/36600/codlicitacao/218124
Ficam ratificadas as demais disposições e anexos do Edital To-
mada de preço nº. 50/2022-pMs.
schroeder, 14 de novembro de 2022.
Felipe Voigt
prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870527
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MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 – 
FMS
PROCESSO LICITATORIO Nº.52/2022-FMS-TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM
OBJETO: contratação de empresa especializada na Prestação 
de serviço de assessoria e Consultoria junto a atenção básica 
da política pública Municipal de saúde, para acompanhamento, 
supervisão e treinamento das equipes de saúde, ênfase a Estra-
tégia saúde da Família e Estratégia de agentes Comunitários de 
saúde da secretaria de saúde do Município de schroeder/sC
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de de-
zembro de 2021 às 08h.
Abertura do Processo: 05 de dezembro de 2022 às 08h15min.
Local: setor de licitações da prefeitura de schroeder/sC.
a íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser 
obtidas no site do Município de schroeder (/www.schroeder.sc.
gov.br" www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações 
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 
16h30min. Fone/fax (0xx47)3374-6500 ou pelo e-mail:  HYpEr-
LINK "mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br" licitacao@schroe-
der.sc.gov.br.
schroeder, 16 de novembro de 2022.
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870541

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 51/2022 – 
PMS
PROCESSO LICITATORIO Nº. 220/2022-PMS -TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL
OBJETO contratação de empresa especializada para execução  
(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplana-
gem, serviços complementares e sinalização viária da pavimen-
tação asfáltica da Rua 155 - Silvio Pretti, Centro - Estaca 0pp à 
Estaca 05 + 17,90 m, com extensão de 117,90 m e área de total 
de 1.179,00 m², no Município de schroeder/sC , de acordo com 
projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais 
anexos, e Contrato de repasse oGU nº 925772/2021 - operação 
1082361-93 -programa de desenvolvimento regional, Territorial 
e Urbano
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de de-
zembro de 2022 às 09h.
Abertura do Processo: 05 de dezembro de 2022 às 09h15min.
Local: setor de licitações da prefeitura de schroeder/sC.
a íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser 
obtidas no site do Município de schroeder (www.schroeder.sc.
gov.br" www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações 
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 
16h30min. Fone (047)3374-6500 ou pelo e-mail:  HYpErlinK 
"mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br" licitacao@schroeder.sc.
gov.br.
schroeder, 16 de novembro de 2022.
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870556

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 52/2022 – 
PMS
PROCESSO LICITATORIO Nº. 221/2022-PMS -TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL
OBJETO contratação de empresa especializada para  execução 
de construção de uma sala de aula, uma sala para professores, 
ampliação do pátio coberto, reforma de cobertura da sala de edu-
cação física e construção de uma lixeira (com fornecimento de 
mão de obra, materiais e equipamentos necessários, mais ser-
viços preliminares, serviços complementares e limpeza) da E.M. 
Rui Barbosa, totalizando uma área de 102,83 m² a ser cons-
truída e 40,20 m² a reformar, localizada na Rua 300 – 23 de 
março, n° 3028, Bairro Itoupava Açú no Município de Schroeder 
- sC de acordo com memorial descritivo, planilha de quantitativos 
e demais anexos.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de de-
zembro de 2022 às 13h45min.
Abertura do Processo: 05 de dezembro de 2022 às 14h.
Local: setor de licitações da prefeitura de schroeder/sC.
a íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser 
obtidas no site do Município de schroeder (www.schroeder.sc.
gov.br" www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações 
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 
16h30min. Fone (047)3374-6500 ou pelo e-mail:  HYpErlinK 
"mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br" licitacao@schroeder.sc.
gov.br.
schroeder, 16 de novembro de 2022.
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870587

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 53/2022 – 
PMS
PROCESSO LICITATORIO Nº. 222/2022-PMS -TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL
OBJETO contratação de empresa especializada para execução 
de reforma das áreas externas do bloco a, bloco b e refeitório 
(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários, mais serviços preliminares, serviços complementa-
res e limpeza) do Prédio sede da Secretaria de Educação e 
Centro Técnico, totalizando uma área de 2.576,40 m² a ser 
reformada, localizado na Rua 01 – Marechal Castelo Branco, n° 
3905, bairro Centro norte no Município de schroeder - sC de 
acordo com memorial descritivo, planilha de quantitativos e de-
mais anexos.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de de-
zembro de 2022 às 08h.
Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2022 às 08h15min.
Local: setor de licitações da prefeitura de schroeder/sC.
a íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser 
obtidas no site do Município de schroeder (www.schroeder.sc.
gov.br" www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações 
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 
16h30min. Fone (047)3374-6500 ou pelo e-mail:  HYpErlinK 
"mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br" licitacao@schroeder.sc.
gov.br.
schroeder, 16 de novembro de 2022.
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 870612

MUniCÍpio dE TUbarÃo/sC
EXTraTo dE rEsCisÃo UnilaTEral

Contrato n° 101/2022
prEGÃo ElETrÔniCo nº 19/2022
rescisor: prEFEiTUra MUniCipal dE TUbarÃo – 
82.928.656/0001-33
rescindido: WC vEiCUlos & MaQUinas lTda – CnpJ nº 
21.744.769/0001-94

objeto rescisão: aquisição de motoniveladora nova, para ser 
utilizada na Secretaria de Agricultura e Interior com recursos do 
Gabinete do prefeito através de transferência de verba do Estado 
para a defesa Civil do Município de Tubarão.
amparo legal: lei 8.666/93, art. 78, inciso Xii
dotação: 02.001.1040.4490.01.79.4019(143) - ConvÊnio Es-
Tado – dEFEsa Civil
data da assinatura: 11 de novembro de 2022

Cod. Mat.: 870384

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022/FMS
PROCESSO DE COMPRA Nº 026/2022/FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022/FMS
Representante Legal, Prefeita Municipal, Mariza Costa, torna pú-
blico objeto deste pregão Eletrônico, destinado à contratação de 
consultas médicas com 01 (um) retorno para cada consulta reali-
zada nas especialidades de ortopedia, oftalmologia, dermatologia 
e cirurgia geral através do CONVÊNIO N° 2022TR000435 para 
atender as demandas do município de Urubici no que se refere a 
atendimento médico. data e horário do recebimento das propos-
tas: até às 12h30min do dia 29/11/2022. data e horário inicio da 
disputa: 13h00min do dia 29/11/2022. Disponibilização do edital 
no endereço eletrônico www.urubici.sc.gov.br, informações com-
plementares poderão ser obtidas através do e-mail licitacao@
urubici.sc.gov.br ou telefone (0xx49) 32784211, em horário das 
12h00min às 18h00min junto ao setor de compras e licitações. 
Cumpridas as formalidades, publique-se o presente Edital para 
que surta seu jurídico e legal efeito. Urubici, 16 de novembro de 
2022. Mariza Costa - Prefeita Municipal.

Cod. Mat.: 870618

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que está alTErando o edital de Tomada de 
Preços nº 0029/2022, do tipo menor preço global, tendo como 
objeto a Contratação de Empresa especializada para a Cons-
trução de Quadra de Areia, totalizando área de 288,00m², a ser 
construída na rua Maranhão, esquina com a rua aldina pedron 
romani, no bairro Castelo branco, na cidade de Xanxerê, em 
virtude de alteração na soma do item 07 da planilha orçamentária 
do anexo iv do edital. o recebimento das propostas passa a ser 
até às 13h45min do dia 01/12/2022, no setor de protocolo e a 
abertura será realizada às 14h00min do mesmo dia, na sala de 
licitações da prefeitura Municipal de Xanxerê. retirada do Edi-
tal, alteração e anexos no website da prefeitura Municipal www.
xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-sC, 14 de novembro de 2022. oscar 
Martarello – prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 870635

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 0238/2022 - Edital de Chamamento nº 
0021/2022
o MUniCÍpio dE XanXErÊ-sC, torna público para conheci-
mento dos interessados que está alterando o edital de Chama-
mento público, que tem por objeto a seleção de empresa do ramo 
de engenharia e/ou da construção civil, em regime de emprei-
tada global, compreendendo a infraestrutura do loteamento e a 
construção de 80 (oitenta) unidades habitacionais verticais, neste 
município, a serem contratadas dentro do programa Casa verde 
e amarela do Governo Federal, lei nº 14.118/2021 em virtude 
de alteração no Edital. o recebimento dos envelopes será até às 
13h45min do dia 06 de dezembro de 2022, no setor de protocolo 
e a abertura será realizada às 14h00min do mesmo dia na Sala 
de licitações da prefeitura Municipal. retirada do Edital, altera-
ção e anexos no site   www.xanxere.sc.gov.br. informações com-
plementares através do telefone (49) 3441-8542.  Email  mailto:li-
cita@xanxere.sc.gov.br" licita@xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-SC, 
14 de novembro de 2022. oscar Martarello - prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 870636

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de To-
mada de Preços nº 0043/2022, do tipo menor preço global, ten-
do como objeto a Contratação de Empresa de Engenharia para 
Execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem 
Pluvial, Sinalização Viária e Obras complementares na Rua 
General Osório, com área pavimentada total de 13.329,29 M². 
A rua a ser pavimentada é a Rua General Osório, compreen-
dendo dois trechos, sendo um da Avenida Brasil até a Rua 
Manaus e outro trecho da Rua Coronel Santos Marinho até 
a Avenida Brasil, situadas no Bairro centro, no Município e 
Xanxerê-SC, totalizando uma extensão de 1.110,06 metros, 
com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito 
no Memorial descritivo, orçamentos, Cronograma e demais pro-
jetos anexos ao edital.
o recebimento das propostas até às 08h45min do dia 08 de de-
zembro de 2022 no setor de protocolo e a abertura será realizada 
às 09h00min do mesmo dia, na sala de licitações da prefeitura 
Municipal de Xanxerê. retirada do Edital e anexos no website da 
prefeitura Municipal www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-sC, 14 de 
novembro de 2022. oscar Martarello – prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 870640

dCElT disTribUidora CaTarinEnsE dE EnErGia ElÉTri-
Ca s/a (“dCElT”)
CnpJ 83.855.973/0001-30 – nirE - 42300058297
EdiTal dE ConvoCaÇÃo
assEMblÉia GEral EXTraordinÁria
Ficam convocados todos os acionistas da dCElT para reunirem-
-se em assembleia Geral Extraordinária (“aGE”), a realizar-se 
presencialmente, em primeira convocação, no dia 22 de novem-
bro de 2022, às 10h30min, em sua sede social, sito à rua dr. José 
de Miranda ramos nº 51, em Xanxerê - sC, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) nos termos do artigo 59 da lei 
nº 6.404/1976 e da lei nº 12.431/2011, aprovação da emissão de 
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debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie com 
garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, 
da dECElT, as quais serão objeto de distribuição pública com 
esforços restritos, nos termos da instrução CvM 476, com valor 
total de até r$ 35.000,000,00 (trinta e cinco milhões de reais) 
(“Emissão”, “debêntures” e “oferta”, respectivamente). b) Em 
garantia das obrigações decorrentes das debêntures, (b.1) apro-
vação para a constituição da cessão fiduciária, pela DCELT, de 
direitos creditórios oriundos do fornecimento de energia elétrica 
pela companhia (“Cessão Fiduciária de direitos Creditórios”), e 
(b.2) aprovação para a constituição da alienação fiduciária, pelo 
acionista da dCElT, a netherinvest participações ltda., da totali-
dade das ações de emissão da dCElT de titularidade do referido 
acionista, nos termos do artigo 10 e 11 do Estatuto social (“alie-
nação Fiduciária de ações” e “ações dCElT”, respectivamente). 
C) Em razão da Alienação Fiduciária de Ações, renúncia, pela 
dCElT e pelos demais acionistas da companhia, ao direito de 
preferência para aquisição das ações dCElT, previsto no artigo 
10 do Estatuto Social. D) Autorização à Diretoria da DCELT para 
adotar todas e quaisquer medidas e praticar todos e quaisquer 
atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, podendo, 
para tanto, negociar os demais termos e assinar todos os docu-
mentos relativos à Emissão e à oferta, incluindo a escritura de 
emissão, os instrumentos de constituição das garantias, e res-
pectivos aditamentos, e a contratação, às expensas da dCElT, 
de todos os prestadores de serviços necessários à realização da 
Emissão e da Oferta. Os acionistas poderão se fazer representar 
por procuradores ou representantes legais, sendo que em caso 
de procuradores, estes deverão obrigatoriamente ser acionistas, 
ou por advogado, observado que o instrumento de procuração 
deverá ser enviado à companhia com pelo menos 48 horas de 
antecedência da realização da AGE, juntamente com a docu-
mentação hábil de identidade que evidencie a representação do 
acionista ou do procurador, nos termos do artigo 36 e seu pará-
grafo único e do artigo 40 do Estatuto social. para informações 
adicionais sobre a participação na aGE e as matérias constantes 

da ordem do dia, os acionistas deverão contatar a companhia por 
meio do telefone +55 (49) 3441 6300 ramal 2041 ou via e-mail: 
ri@dcelt.com.br. Xanxerê (SC), 11 de novembro de 2022.

dr. lEandro pariZoTTo
dirETor prEsidEnTE

Cod. Mat.: 870082

processo seletivo
Farmacêutico
Florianópolis
inscrições até o dia 14/11/2022: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco – Edital 343/22

Cod. Mat.: 870397

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA – SINEPE/SC - RUA FELIPE SCHMIDT, 
390 –SALA 1301 – FLORIANÓPOLIS/SC - 2ª ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA/2022 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Em 
cumprimento ao Estatuto do sinEpE/sC, vimos ConvoCar as 
Escolas particulares de santa Catarina para a nossa 2ª assem-
bleia Geral ordinária/2022, que será prEsEnCial e virTUal, a 
ser realizada dia 25/11/2022, às 10h, em primeira convocação e, 
não havendo quórum, às 10h30, em segunda convocação, com 
qualquer número de participantes, presencial e/ou virtual, para 
deliberarmos sobre a seguinte ordEM do dia:
1. Escola particular - novo cenário político – palavra do presi-
dente;
2. Fórum Estadual de Educação - Carta Compromisso;
3. resolução CEE nº 007/2022 – Credenciamento cursos Ead;
4. resolução CEE nº 008/2022 – altera res. CEE/sC 023/2021;
5. resolução CEE nº 011/2022 – avaliação;
6. resolução CEE nº 014/2022 – selo Escola Credenciada;
7. Medida provisória nº 1.140/2022 – Combate ao assédio se-
xual;

8. in MEC/sEs nº 5/2022 – documentação digital;
9. lei/sp - novas promoções - clientes preexistentes (sTF);
10. data-Corte – suspenção parecer Cln/CEE/sC 101/2022;
11. pesquisa sinpro/rs - estrutura para “inclusão”;
12. anuidades Escolares 2023 – considerações;
13. neg. Coletivas – 2022/2023 – Cenário e perspectivas;
14. indicadores Econômicos 2022/2023 – posição atual;
15. Retificação Orçamentária – 2022;
16. previsão orçamentária – 2023;
17. Jornada pedagógica 2023 – programação;
18. Campanha institucional na Mídia – Tv e digital;
19. assuntos de interesse Geral.
Florianópolis, 09 de novembro de 2022.
Prof. Marcelo Batista de Sousa
Presidente

Cod. Mat.: 870402

KrUEGEr MaTEriais dE ConsTrUÇÃo lTda
CnpJ 77.905.800/0001-86
CoMUniCado
Foi extraviada uma ecf bematech Mp 42100 TH Fi i 
bE05067570060900073 versão 01.01.00
que pertence a empresa Krueger Materiais de Construção ltda, 
CnpJ 77.905.800/0001-86, i.E 251.082.660, situada na rua Cel-
so ramos,4142, bairro Centro benedito novo sC,
Conf bo-00608.2022.0035210.

Cod. Mat.: 870605

processo seletivo
analista administrativo ii – Ensino e residência
CEpon Florianópolis
inscrições até o dia 17/11/2022 às 14:00 horas: www.fahece.org.
br
Trabalhe Conosco – Edital 344/22

Cod. Mat.: 870720

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

ACESSÍVEL 
COMO NUNCA,

 TRANSPARENTE
COMO SEMPRE

Novos serviços do DOE estão a sua disposição

Acesse: portal.doe.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 Ter-
mo de aceite, que faz parte do referido cadastro, do qual se com-
prometem 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 ta-
manho 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, se-

tas, cabeçalhos, rodapés, marca d’água, imagens de assina-
tura e régua, conexões a banco de dados e macros e docu-
mentos escaneados. 

B. Anotações no corpo do documento da matéria, como data 
desejada de publicação, autorização da publicação, ou 
qualquer outra mensagem que não será publicada. 

C. Texto condensado em largura e/ou altura. 

5. PAGAMENTO

Para a efetivação da publicação não basta fazer o carregamen-
to da matéria no site, é necessário o pagamento do DARE até 
as 17 horas do dia anterior à publicação.

6. ACOMPANHAMENTO DE MATÉRIAS

O usuário deverá acompanhar o fluxo de tramitações da maté-
ria, poderá gerar a 2ª via da DARE; reagendar a data de publica-
ção; e, cancelar a publicação da matéria até as 18 horas do dia 
anterior à data da publicação.

7. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

O usuário é exclusivamente o responsável por toda matéria en-
viada para publicação para todo e qualquer efeito, bem como 
a fidedignidade e veracidade da informação para os efeitos ju-
rídicos aqui gerados.
Após envio e aprovação da matéria, ela não poderá mais ser 
substituída. 
Não haverá cancelamento de notas fiscais em decorrência do 
envio de matérias em duplicidade.
Dados para contato
E-mail: diariooficial@sea.sc.gov.br 
Fones: PABX (48) 3665-6242 /  (48) 3665-6265 / (48) 3665-6266 
  (48) 3665-6267 / (48) 3665-6270 / (48) 3665-6277
  (48) 3665-6269
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