
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO 
DPE 529/2021 – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021 
- Objeto: aquisição de materiais de expediente para a Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina – DPE/SC, conforme espe-
cificações contidas no Termo de Referência, de forma a atender 
as necessidades da Sede e dos Núcleos Regionais. Empresa: 
SUPERA BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI, CNPJ: 
26.749.211/0001-15. Representante: Helenson Rodrigo Faria. Total 
da AF 002/2022: R$ 40,20. AF disponível em www.defensoria.sc.def.
br. Dayana Luz, Subdefensora Pública-Geral.

Cod. Mat.: 817361

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PROCESSO 
DPE 530/2021 – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021 
- Objeto: aquisição de materiais de expediente para a Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina – DPE/SC, conforme espe-
cificações contidas no Termo de Referência, de forma a atender 
as necessidades da Sede e dos Núcleos Regionais. Empresa: 
DAMIÃO, LIZOTTI E CIA LTDA., CNPJ: 32.302.947/0001-43. 
Representante: Jorge Luiz de Angeli. Total da AF 002/2022: R$ 
971,60. AF disponível em www.defensoria.sc.def.br. Dayana Luz, 
Subdefensora Pública-Geral.

Cod. Mat.: 817364

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – EXTRATO DE 
CONTRATO
Contrato nº 013/2022/DETRAN. Origem: Dispensa de Licitação 
21/2022/DETRAN/SECON. Objeto: O contrato tem por objeto três 
(03) assinaturas do produto plataforma digital Zênite Fácil, produzido 
pela Empresa Zênite Informações e Consultoria S.A, pelo preço 
registrado em decorrência da proposta de preços apresentada na 
DISPENSA DE LICITAçÃO Nº 21/2022/DETRAN/SECON, parte 
integrante do presente contrato . Valor total: R$ 9.474,00 (nove 
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais). Unidade Orçamentária 
16020. Subação: 15284. Fontes: 0.1.11.00035. Natureza de Despe-
sa: 33.90.39.99. Contratante: Departamento Estadual de Trânsito/
SC. Contratada: ZÊNITE INFORMAçÃO E CONSULTORIA S.A. 
SGP-e DETRAN 22695/2022.

Cod. Mat.: 817431

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DO CONTRATO nº 002/2022
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 
– JUCESC.
CONTRATADA: CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA, 
CNPJ nº 04.191.047/0001-30.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal, sem peças, 
para 02 (dois) elevadores de marca Thyssen Krupp, instalados no 
prédio da Jucesc
PREÇO: O preço global mensal, estimado, para a prestação dos 
serviços objeto deste instrumento contratual é de R$ 700,00 (se-
tecentos reais).
PRAZO: O prazo de vigência contratual tem seu início a partir 
da data de assinatura do contrato, limitado até o fim do exercício 
financeiro, 31/12/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina (27023).
SUBAÇÃO: 5253 (Administração e manutenção dos serviços ad-
ministrativos gerais)
NATUREZA DESPESA: 33.90.39.17 (Manutenção, Conservação 
de Máquinas e equipamentos.
FONTE RECURSO: 0.2.40 (Recursos de serviços – recursos de 
outras fontes – exercício corrente).
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022.
SIGNATÁRIOS: Renata da Silva Wiezorkoski , CPF nº 003.474.239-
57, pela contratante, e Valério Jorge Gilli, CPF nº 665.461.419-49, 
pela contratada.

Florianópolis, 25 de abril de 2022.
Cod. Mat.: 817252

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA-FCC
EXTRATO DE TERMO DE VOLUNTARIADO Nº 44/2022.
PROCESSO SGPE FCC 1353/2022.
A Fundação  Catarinense  de  Cultura -   FCC; e o voluntario: 
Lautaro Ferrari de Souza, brasileiro,  inscrito no CPF sob o  n.  
417.564.3690-91,
Resolvem, nos termos da Lei Federal n. 9.608/98 e da Lei Estadual 
n. 16.609, de 7 de abril de 2015 celebrar o presente Termo de 
Adesão para o desempenho de serviço voluntário.
Objeto: o VOLUNTÁRIO prestará, no  âmbito  da  Fundação Cata-
rinense de Cultura - FCC, a título de trabalho voluntário, atividades 
junto ao Núcleo de Conservação e Acervo,como o inventário, cata-
logação e digitalização do acervo, apoio a montagem de exposição 
e outras atividades pertinentes.
Data da Vigência:O prazo de vigência será de seis meses a contar 
da data de publicação
Data da assinatura: 20/04/2022.

Edson Lemos
Presidente

Cod. Mat.: 817328

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 12/FCEE/21 - VINCU-
LAçÃO:  Dispensa de Licitação 02/2022 CONTRATANTE:  Funda-
ção Catarinense de Educação Especial. CONTRATADA: Fundação 
de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicas – Fepese. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para realizar planejamento, 
administração e execução de concurso público. Valor: Os recursos 
para cobrir as despesas na execução desse objeto serão custeados 
integralmente pela totalidade dos valores cobrados por meio de 
taxa de inscrição dos candidatos. Vigência: A partir da assinatura 
até a homologação final do processo . DATA: 29 de março de 2022. 
Assinaturas: Janice Aparecida Steidel Krasniak, pela Contratante 
e Raimundo Nonato de Oliveira Lima, pela Contratada.

Cod. Mat.: 817353

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAçÃO CATARINENSE DE EDUCAçÃO ESPECIAL - FCEE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Origem: Pregão Eletrônico 0005/2022.
Objeto: AQUISIçÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FCEE.
Vigência: 13/Abril/2022 a 13/Abril/2023.
Unidade Gerenciadora: FUNDAçÃO CATARINENSE DE EDUCA-
çÃO ESPECIAL - FCEE.
CNPJ: 83.900.522/0001-77.
Empresa: FRANK ROGÉRIO HOMEM ME , inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 36660021000180. Item 16 - Leite in natura e derivados 
Leite zero lactose Leite UHT semidesnatado, zero lactose, para 
dietas com restrição de lactose. Embalagem tetra pak, contendo 
1 litro. Quantidade: 120.0 / Litro. Marca: Pia - ao preço de R$ 6,49 
UN.  Item 19 - Bebidas prontas batida lactea e preparo Agua de 
coco(embalagem com 1 litro) Água de coco em embalagem tetra 
pak, com adição de no máximo 1% de sacarose ou frutose, não 
alcoólico, não fermentado. Embalagem deverá conter externamen-
te os dados de identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto e registro 
de inspeção. Validade mínima de  3 (três) meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. Embalagem contendo 1 litro. 
Quantidade: 50.0 / Litro. Marca: So coco - ao preço de R$ 11,59 
UN.  Item 20 - Bebidas prontas batida lactea e preparo De soja,-
diversos sabores Bebida a base de soja, sem lactose, tipo Ades, 
sabores diversos (maça, laranja, pêssego) embalagem tetra pak, 
contendo 1 litro. Quantidade: 240.0 / Peça. Marca: Ades - ao pre-
ço de R$ 10,09 UN.  Item 24 - Bebidas prontas batida lactea e 
preparo Nectar de frutas, sabores diversos Néctar de frutas, sa-
bores diversos (laranja, pêssego, uva, goiaba), a base de água, 
açúcar e suco concentrado da fruta. Embalagem tetra pak, con-
tendo 200 ml. Quantidade: 350.0 / Peça. Marca: Da fruta - ao 
preço de R$ 3,29 UN.  Item 25 - Bebidas prontas batida lactea e 
preparo Nectar de frutas, sabores diversos Néctar de frutas sabo-
res diversos (laranja, pêssego e uva), a base de água, açúcar e 
suco concentrado da fruta. Embalagem tetra pak, contendo 1 litro. 
Quantidade: 360.0 / Peça. Marca: Da Fruta - ao preço de R$ 8,66 
UN.  Item 26 - Bebidas prontas batida lactea e preparo Suco con-
centrado Suco concentrado de sabores diversos (abacaxi, caju, 
goiaba, manga, maracujá) sem adição de açúcar, frasco de 500 
ml.  Quantidade: 2300.0 / Peça. Marca: Maguary - ao preço de R$ 
12,96 UN. HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 76864677000130. Item 1 - Aves e  derivados 
File de peito de frango Peito de frango, congelado, sem osso e 
sem pele. Acondicionado em plástico transparente, atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. A 

embalagem  deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de ins-
peção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 
30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Fornecido em quilos. Quantidade: 150.0 / Kg. Marca: Macedo - ao 
preço de R$ 19,75 UN.  Item 2 - Aves e  derivados Sobrecoxa de 
frango Sobrecoxas de frango desossadas, congeladas e sem pele. 
Acondicionadas em plástico transparente, atóxico, limpo, não vio-
lado, resistente, que garanta a integridade do produto. A  embala-
gem deverá conter externamente os dados de identificação, pro-
cedência, número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de ins-
peção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 
30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Fornecido em quilos. Quantidade: 80.0 / Kg. Marca: Macedo - ao 
preço de R$ 19,82 UN.  Item 3 - Carnes suinas, bovina e viceras 
(carne bovina moida kg) Carne bovina moída, de primeira (poden-
do ser coxão mole ou patinho), magra, in natura, congelada, com 
temperatura de -10° a -18°C; limpa, sem osso, sem nervos, tendões 
ou  aponevroses, homogeneizada., manipulada em boas condições 
higiênicas; proveniente de animais em boas condições de saúde, 
abatidos sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, não amolecida e nem pega-
josa, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e 
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
qualquer alteração. Deve ter Certificado de Inspeção Estadual ou 
Federal. Acondicionada em plástico transparente, atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto, de-
vidamente identificados com rótulo impresso ou etiqueta adesiva, 
de acordo com a Legislação vigente. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. Embalagem contendo 1 quilo. Quantidade: 
100.0 / Kg. Marca: Silva - ao preço de R$ 38,60 UN.  Item 4 - Car-
nes suinas, bovina e viceras Carne bovina Carne bovina alcatra, 
magra, in natura, congelada, com temperatura de -10° a -18°C; 
limpa, sem osso, sem nervos, tendões ou aponevroses, manipu-
lada em boas condições higiênicas; proveniente de animais em 
boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. A 
carne deve apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
não amolecida e nem pegajosa, sem manchas esverdeadas, livres 
de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Deve ter Certifica-
do de Inspeção Estadual ou Federal. Acondicionada em plástico 
transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto, devidamente identificados com rótulo 
impresso ou etiqueta adesiva, de acordo com a Legislação vigen-
te. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias 
a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem 
contendo 1 quilo. Quantidade: 30.0 / Kg. Marca: Silva - ao preço 
de R$ 49,52 UN.  Item 5 - Embutidos Linguica de carne suina 
Linguiça tipo calabresa de carne suína pura e limpa, de primeira 
qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de 
toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao 
tipo calabrês, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resis-
tente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de validade, quan-
tidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apre-
sentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de en-
trega na unidade requisitante. Fornecida em quilos. Quantidade: 
50.0 / Kg. Marca: Languiru - ao preço de R$ 23,80 UN.  Item 6 - 
Embutidos Presunto fatiado Presunto cozido fatiado, sem capa de 
gordura, embalado em plástico atóxico, limpo, não violado, resis-
tente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo. Deve apresentar-se com aspecto, cor cheiro e sabor 
próprios, não amolecido nem pegajoso, sem manchas, livres de 
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que pos-
sa alterá-lo ou encobrir qualquer alteração. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, procedência, in-
formações nutricionais, número de lote, data de validade, quanti-
dade do produto, número do registro no SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. Fornecido em quilos, sendo que 
a embalagem deve conter 500g ou 1 quilo. Quantidade: 220.0 / 
Kg. Marca: Roana - ao preço de R$ 33,43 UN.  Item 7 - Embutidos 
Salsicha Salsicha tradicional, de carne suína, produzida com car-
nes 100% selecionadas, de primeira qualidade, embalada a vácuo. 
A embalagem deve ser atóxica, limpa, não violada, resistente, que  
garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade do pro-
duto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção do SIF. Fornecida em quilos, sendo que a 
embalagem deve conter 1 ou 2 quilos. Quantidade: 350.0 / Kg. 
Marca: Perdigão - ao preço de R$ 20,17 UN.  Item 8 - Leite in 
natura e derivados Leite de vaca integral, embalagem longa vida 
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