
29

índice

 Poder Judiciário de Santa Catarina 

Di
re

to
ria

 d
e 

M
at

er
ial

 e
 P

at
rim

ôn
io 

19 de maio de 2022 

Diário da Justiça Eletrônico n. 3776 

DEVEDOR: Vivian Cristina Ceccatto
Processo nº: 00006110720148240005
Guia nº: 1728034
Comarca: 4ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú
Valor do Débito: R$ 43,37 / Data do Cálculo: 19/05/2022.

DEVEDOR: WALDECYR GONCALVES
Processo nº: 50441879520208240023
Guia nº: 1696106
Comarca: Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais e 
Estaduais da Comarca de Florianópolis
Valor do Débito: R$ 310,45 / Data do Cálculo: 19/05/2022.

DEVEDOR: WALDEMAR HORONGOSO
Processo nº: 50642391520208240023
Guia nº: 1709619
Comarca: Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais e 
Estaduais da Comarca de Florianópolis
Valor do Débito: R$ 175,64 / Data do Cálculo: 19/05/2022.

DEVEDOR: WALTER BRANDL NUNES
Processo nº: 00016152519988240075
Guia nº: 1697851
Comarca: Vara da Família, Órfãos, Infância e Juventude da Comarca 
de Tubarão
Valor do Débito: R$ 276,62 / Data do Cálculo: 19/05/2022.

DEVEDOR: WERNER & FILHOS LTDA
Processo nº: 09042398920148240033
Guia nº: 1715186
Comarca: Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais e 
Estaduais da Comarca de Florianópolis
Valor do Débito: R$ 43,72 / Data do Cálculo: 19/05/2022.

DEVEDOR: WILSON SALVADOR
Processo nº: 00027533519998240061
Guia nº: 1681219
Comarca: 1ª Vara Cível da Comarca de São Francisco do Sul
Valor do Débito: R$ 167,36 / Data do Cálculo: 19/05/2022.

Diretoria de Material e Patrimônio
Aviso
AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, sob o n. 69/2022, às 13 
horas do dia 6 de junho de 2022, para a aquisição compartilhada dos 
insumos de limpeza para o PJSC e o MPSC, por meio do Sistema de 
Registro de Preços Permanente, conforme as especificações constantes 
do projeto básico. Os interessados poderão acessar o edital pelo QR 
Code abaixo; ou, este e seus anexos, a partir do 23 de maio de 2022, 
por meio do endereço <https://www.gov.br/compras/pt-br>, no qual 
ocorrerá a sessão pública. Contatos pelos telefones (48) 3287-2030, 
ou pregoeiros@tjsc.jus.br. 

Florianópolis, 19 de maio de 2022.
Graziela Meyer Juliani
Diretora

Resultado
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 61/2022
A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que foi realizada 
a DISPENSA de Licitação n. 61/2022 (processo n. 0009476-
57.2022.8.24.0710), cujo objeto foi a contratação do Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos 
(CEBRASPE) para prestação de serviços técnicos, com vistas à 
organização e realização de concurso público para ingresso e remoção 
na atividade Notarial e Registral das Serventias Extrajudiciais do Estado 
de Santa Catarina, para 23 (vinte e três) serventias extrajudiciais 
declaradas vagas (CNPJ/MF sob o n.º 18.284.407/0001-53), no 
valor estimado deR$ 1.245.282,17 (um milhão, duzentos e quarenta 
e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos, com 
fundamento no art. 75, XV, da Lei n. 14.133/2021. A fim de cumprir 
o disposto na Lei Estadual n. 17.983 de 19/8/2020, disponibiliza-se 
o QR Code para consulta: 

Florianópolis, 19 de maio de 2022.
Graziela Cristina Zanon Meyer Juliani
Diretora de material e patrimônio 

DECISÃO
Trata-se de contratação direta do Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) para 
prestação de serviços técnicos, com vistas à organização e realização 
de concurso público para ingresso e remoção na atividade notarial 
e registral das serventias extrajudiciais do Estado de Santa Catarina, 
para 23 serventias extrajudiciais declaradas vagas, sendo possível a 
inclusão de outras que possam vir a ser declaradas vagas até a data 
da publicação do edital de abertura do certame.
Quanto aos aspectos jurídicos, a Diretoria de Material e Patrimônio 
(DMP) asseverou que o procedimento seguiu todos os trâmites 
necessários e atendeu às disposições legais. Destacou que a vantajosidade 
na contratação do CEBRASPE ficou evidenciada na manifestação da 
1ª Vice-Presidência, que “comparou pormenorizadamente as vantagens 
operacionais oferecidas por esta instituição em face das demais” e que 
a pretensa contratada reúne os requisitos de habilitação jurídica e de 
regularidade fiscal, social e trabalhista. Concluiu que o caso em análise 
se enquadra na hipótese contida no art. 75, XV, da Lei n. 14.133/2021.
No que tange à dimensão pecuniária, a Diretoria de Orçamento e Finanças 
atestou a disponibilidade orçamentária e financeira (6249361 <https://
sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_
protocolo=6623890&id_procedimento_atual=6512224&infra_
sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001316&infra_has
h=6d4de85be67cb9622559a98602a83f18d68ffdfcd64e0883528b3
7f05f81990f>, Processo n. 0015503-56.2022.8.24.0710 <https://
sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_
protocolo=6618193&id_procedimento_atual=6512224&infra_
sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001316&infra_hash
=296400d1db356149cba9d41f2e2c340724794432fc439c9393fa21ad
8b10d072>).
Ante o exposto:
autorizo a reserva orçamentária e financeira para a efetivação da 
presente despesa;
ratifico o presente procedimento de dispensa de licitação;
autorizo a contratação direta, com fulcro no art. 75, XV, da Lei n. 
14.133/2021 e nos termos da minuta contida no doc. 6313203 <https://
sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_
protocolo=6691323&id_procedimento_atual=6512224&infra_
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sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001316&infra_hash
=9c78b69d9bda857e35c1f022230aa4390948e82c98d1ca1131504de
89c0abfb6>; e
determino que deverá ser publicado o ato que autoriza a presente 
contratação direta no sítio eletrônico deste Tribunal, conforme previsão 
do art. 72, inciso VIII e parágrafo único, da legislação de regência.
À DMP para as providências necessárias.
Florianópolis, 19 de maio de 2022.
Alexsandro Postali
Diretor-Geral Administrativo

Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio do PODER JUDICIÁRIO, estabelecido na Rua 
Dr. Álvaro Millen da Silveira, 208, Centro, Florianópolis/SC, inscrito 
no CNPJ sob o n. 83.845.701/0001-59, neste ato representado por sua 
Diretora de Material e Patrimônio, notifica a empresa SCHAFFER & 
PIAZZA CONSTRUÇÕES LTDA. ME, CNPJ n. 27.154.514/0001-58, 
para que, em face da ocorrência de infiltração na cobertura do prédio 
do Fórum da Comarca de Ibirama, cuja reforma foi realizada pela 
empresa por meio do Contrato n. 169/2019, o qual ainda se encontra 
em garantia, realize as correções nos serviços executados com vistas 
à resolução do problema, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico. Registra-se 
que o não atendimento sujeitará a empresa às sanções previstas na 
cláusula décima sétima do instrumento contratual. Florianópolis, 19 de 
maio de 2022. GRAZIELA CRISTINA ZANON MEYER JULIANI 
- Diretora de Material e Patrimônio.

Diretoria de Gestão de Pessoas
Edital
EDITAL N. 215/2022
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina faz saber aos candidatos aprovados em 
concurso público ao cargo de técnico judiciário auxiliar da lista geral 
da I Região Judiciária que, de acordo com o Edital n. 01/2020, na data 
de 20/05/2022 serão convocados, por meio de correio eletrônico, os 
candidatos TIAGO CRACCO MIRANDA e BRUNO PORTELA DE 
ASSIS, melhores classificados da lista geral, para que, no prazo de 2 
(dois) dias úteis a partir da data de envio da mensagem, manifestem-se 
acerca do interesse em serem aproveitados na comarca de Biguaçu, 
nas vagas decorrentes de: aposentadoria de Vera Lucia Correa Pra 
Gonçalves e aposentadoria de Almir Cesar da Luz.
O candidato deverá manifestar interesse mediante preenchimento 
da declaração a ser encaminhada por correio eletrônico. Neste caso, 
após a disponibilização do ato de nomeação no Diário da Justiça 
eletrônico, ele terá seu nome excluído da comarca específica para 
qual prestou concurso.
O candidato que recusar o cargo ou não se manifestar no prazo 
estabelecido passará para o final da lista geral, sem prejuízo da sua 
colocação na lista específica. Caso o candidato esteja sendo consultado 
pela segunda vez, a recusa ou não manifestação resultará na sua exclusão 
da lista geral.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL N. 216/2022
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina faz saber aos candidatos aprovados em 
concurso público ao cargo de técnico judiciário auxiliar da lista geral 
da II Região Judiciária que, de acordo com o Edital n. 01/2020, na data 
de 20-05-2022 serão convocados, por meio de correio eletrônico, os 
candidatos PAULO HENRIQUE KRENSIGLOVA SILVA e JULIO 
CESAR CARDOSO GUIMARAES, melhores classificados da lista 
geral, para que, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de 
envio da mensagem, manifestem-se acerca do interesse em serem 
aproveitados na Comarca de Araranguá, para as vagas decorrentes 
da aposentadoria de Karine Marcia Schmidt da Rocha Dias e da 
aposentadoria de Rosangela Dassoler da Silva Pereira.
O candidato deverá manifestar interesse mediante preenchimento 
da declaração a ser encaminhada por correio eletrônico. Neste caso, 
após a disponibilização do ato de nomeação no Diário da Justiça 
eletrônico, ele terá seu nome excluído da comarca específica para 
qual prestou concurso.
Caso o candidato esteja sendo consultado pela segunda vez, a recusa 
ou não manifestação resultará na sua exclusão da lista geral.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL N. 217/2022
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina faz saber aos candidatos aprovados 
em concurso público ao cargo de técnico judiciário auxiliar da lista 
geral por cotas destinadas a candidatos negros da II Região Judiciária 
que, de acordo com o Edital n. 01/2020, na data de 20-05-2022 será 
convocado, por meio de correio eletrônico, o candidato THEMILIS 
KELVIN SEVERINO PRUDENCIO, melhor classificado da lista 
geral por cotas para candidatos negros, para que, no prazo de 2 (dois) 
dias úteis a partir da data de envio da mensagem, manifeste-se acerca 
do interesse em ser aproveitado na Comarca de Armazém, na vaga 
decorrente da remoção de Leticia Freccia de Freitas.
O candidato deverá manifestar interesse mediante preenchimento 
da declaração a ser encaminhada por correio eletrônico. Neste caso, 
após a disponibilização do ato de nomeação no Diário da Justiça 
eletrônico, ele terá seu nome excluído da comarca específica para 
qual prestou concurso.
O candidato que recusar o cargo ou não se manifestar no prazo 
estabelecido passará para o final da lista geral, sem prejuízo da sua 
colocação na lista específica. Caso o candidato esteja sendo consultado 
pela segunda vez, a recusa ou não manifestação resultará na sua exclusão 
da lista geral.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL N. 218/2022
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina faz saber aos candidatos aprovados 
em concurso público ao cargo de assistente social da lista geral da 
III Região Judiciária que, de acordo com o Edital n. 01/2020, na 
data de 20-05-2022 será convocada, por meio de correio eletrônico, 
a candidata ARETHE MARIA SILVA DE ARAUJO ASSUNCAO, 
melhor classificada da lista geral, para que, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis a partir da data de envio da mensagem, manifeste-se acerca 
do interesse em ser aproveitado na Comarca de Urubici, na vaga 
decorrente da aposentadoria de Sonia Feldmann Momo.
O candidato deverá manifestar interesse mediante preenchimento 
da declaração a ser encaminhada por correio eletrônico. Neste caso, 
após a disponibilização do ato de nomeação no Diário da Justiça 
eletrônico, ele terá seu nome excluído da comarca específica para 
qual prestou concurso.
O candidato que recusar o cargo ou não se manifestar no prazo 
estabelecido passará para o final da lista geral, sem prejuízo da sua 
colocação na lista específica. Caso o candidato esteja sendo consultado 


