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Qtde
estimada
(p/ 12
meses)

Unidade

01

Recauchutagem
de pneu (à quente), 1.400x24,
convencional,
em seu desenho
original

24

Und

545,00

02

Recauchutagem
de pneu
(à quente),
19.5x24, convencional, em seu
desenho original

8

Und

680,00

03

Recauchutagem
de pneu
(à quente),
17.5x25, radial,
em seu desenho
original

6

Und

670,00

04

Conserto de
pneus tipo “tip
top” de nº 5 a 9

76

Und

10,00

05

Conserto de
pneus tipo
“vulganizo” com
numeração igual
ou superior a 9

76

Und

50,00

09

Recapagem de
pneu (à frio),
1.000,x20, liso,
convencional,

24

Und

240,00

10

Recapagem de
pneu (à frio),
1.000x20, borrachudo, convencional

80

Und

250,00

11

Recapagem de
pneu (à frio),
900x20, borrachudo, convencional

8

Und

240,00

12

Recapagem de
pneu (à frio),
900,20, liso,
convencional

4

Und

230,00

Prefeitura Municipal
Errata

Campo Alegre, 23 de junho de 2008.
RENATO BAHR
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preços
Processo Licitatório nº 41/2008, modalidade Pregão Presencial
Validade da Ata de Registro de Preços.:
12 (doze) meses, a contar desta data
Aos 18 dias do mês de junho de 2008, no Serviço de Suprimentos
do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para o
eventual fornecimento de serviço de recapagem/recauchutagem
de pneus e eventuais consertos, para manutenção da frota municipal, conforme serviços descritos no quadro abaixo, celebrado
entre o Município de Campo Alegre e a empresa CATTONI RENOVADORA DE PNEUS LTDA, em decorrência da homologação
do Pregão Presencial nº 41/2008 para Sistema de Registro de
Preços.
As condições para a prestação dos serviços constam no Edital do
processo licitatório epigrafado, independente de sua transcrição.
O presente registro de preços terá validade de 12 meses, a contar
desta data, podendo ser prorrogado por igual período, conforme
dispõe o Edital.

Florianópolis/SC

Descrição

Campo Alegre

Torna-se nula a publicação do Município de Campo Alegre (Resumo do Processo Licitatório nº 43/2008) publicado no Diário Oficial
dos Município de Santa Catarina - DOM, no dia 19/06/2008, Edição
nº 11, considerando erro de arquivo encaminhado por esta Administração. O resumo do Edital do Processo Licitatório nº 43/2008
foi publicado corretamente no dia 20/06/2008.

Ano 1

Valor Unitário
Registrado
(R$)

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Dávio Leu - Presidente ● Edinando Brustolin - Diretor Executivo
Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação ● Dayane Nunes - Jornalista ● Lucas Rossi - Diagramador.
Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3223 1182
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13

Conserto de
pneus tipo
“vulganizo” com
numeração igual
ou superior a 9

232

Und

50,00

14

Conserto de
pneus tipo “tip
top” de nº 5 a 9

232

Und

10,00

Schroeder
Prefeitura Municipal

Campo Alegre, 18 de junho de 2008.
LUCILAINE MOKFA SCHWARZ - Pregoeira Municipal
ARISTEU A. CATTONI - Representante legal da empresa

Gaspar
Prefeitura Municipal
Concorrência Pública nº 23/2008
OBJETO: Seleção e contratação de empresa p/ serviços de coleta,
transporte e destinação final de resíduos sólidos e compactáveis
e resíduos de saúde das unidades de saúde. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta
de Preços, até as 08:45 horas do dia 07/08/2008. ABERTURA: Dia
07/08/2008 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Depto.
de Compras do SAMUSA - Gaspar; ou no site: www.samaegaspar.
com.br
Gaspar (SC), em 20 de junho de 2008.
ANDREONE SANTOS CORDEIRO
Diretor Presidente

Concorrência Nº 63/2008
OBJETO: seleção de instituição financeira para operar com exclusividade os serviços de processamento e gerenciamento de
créditos provenientes das Folhas de Pagamento de Salários da
Administração Direta, Autárquica (SAMUSA) e Fundacional (Fundação Municipal de Esportes) do Município de Gaspar. ENTREGA
DOS ENVELOPES: contendo os documentos de habilitação e as
propostas, até as 08:45 horas do dia 11/07/2008. ABERTURA:
Dia 11/07/2008 às 09:00 horas. Os interessados poderão obter a
íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Depto. de Compras da Prefeitura Municipal, ou no site: www.gaspar.
sc.gov.br.
Gaspar (SC), em 4 de Junho de 2008.
ADILSON LUIS SCHMITT
Prefeito Municipal

Concorrência Pública nº 55/2008
OBJETO: alienação de um imóvel (terreno) na Rua Coronel Aristiliano Ramos, com 802,00m². ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de habilitação e as propostas, até as 08:45
horas do dia 25/06/2008. ABERTURA: Dia 25/06/2008 às 09:00
horas. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Depto. de Compras da Prefeitura Municipal, ou no site: www.gaspar.sc.gov.br
Gaspar (SC), em 19 de Maio de 2008.
ADILSON LUIS SCHMITT
Prefeito Municipal

Aviso De Licitação
Edital: Pregão Registro de Preço Unificado Nº
02/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para lavação
completa de veículos, ambulâncias, caminhões, tratores agrícolas
e máquinas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Schroeder
-SC.
Recebimento dos Envelopes até: 04 de julho de 2008 as 15:00 h.
Abertura do Processo: 04 de julho de 2008 às 15:00 h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser
obtidas junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
08:00 às 12:00 h. e das 13:30 às 17:00 h.. Fone/fax (0xx47)33741191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.com.br.
Schroeder, 19 de julho de 2008.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

CIGA
Ata da 1ª Assembléia Geral do CIGA
No dia trinta de janeiro de dois mil e oito, às treze horas e trinta
minutos, reuniram-se na sala de reuniões da FIESC, em Florianópolis/SC, os prefeitos dos municípios subscritores do Protocolo de
Intenções do Consórcio CIGA, conforme lista de presença, para
deliberar sobre a constituição do Conselho de Administração do
consórcio, entre outros assuntos. Inicialmente, o Presidente da
FECAM, José Milton Schaffer, destacou a importância da constituição do consórcio e os benefícios que o mesmo trará às prefeituras catarinenses, em especial a redução de custos e aumento
da qualidade de serviços que envolvam tecnologia da informação
e comunicação. Os demais prefeitos ratificaram as vantagens, e
manifestaram o desejo de contar com os serviços do consórcio,
como o Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, que deve ser o
primeiro sistema ofertado pelo consórcio. O Diretor Executivo da
FECAM, Celso Vedana, ressaltou a necessidade de investimentos
em tecnologia, para melhor a gestão pública municipal e facilitar
as relações com os cidadãos, creditando ao CIGA uma grande
gama de serviços que poderão ser desenvolvidos para todos os
municípios. Em seguida, foi consultado quais os municípios que
já haviam aprovado a lei de ratificação do Protocolo de Intenções, constatando-se que os municípios de Massaranduba, Monte
Carlo e São Carlos já possuem a ratificação por lei. Dessa forma,
apenas os prefeitos destes municípios poderiam compor a chapa
para formação do Conselho de Administração, a qual foi montada
e aprovada por unanimidade, restando assim composto: Presidente: Prefeito de Monte Carlo, Antoninho Tibúrcio Gonçalves,
Vice-Presidente: Prefeito de Massaranduba, Dávio Leu, Primeiro
Secretário: Prefeito de São Carlos, Elio Pedro Hoss Godoy. Deliberaram ainda os prefeitos pela aprovação de todos os pedidos de
municípios catarinenses que desejarem participar do consórcio,
bem como por completar o Conselho de Administração e Conselho
Fiscal na próxima Assembléia Geral, momento em que o número
de municípios consorciados será maior. Por fim, decidiram pelo
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encaminhamento do registro do consórcio no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas. O Presidente do CIGA, Antoninho Tibúrcio
Gonçalves, agradeceu a todos os presentes e encerrou a Assembléia Geral. Nada mais havendo a tratar, eu Edinando Luiz Brustolin, fiz este registro em forma de ata, que será publicada no Diário
Oficial dos Municípios.
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EDINANDO LUIZ
BRUSTOLIN:03591348902
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