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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 0038/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 
Contratado: VICENZI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto: CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO - CLÍNICO GERAL 
- PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS 
DO MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS E 
CONTROLE POR PONTO BIOMÉTRICO.
Valor: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos 
serviços objeto deste Contrato, o preço proposto que é da ordem de R$ 
16.907,70 (dezesseis mil novecentos e sete reais e setenta centavos), 
iguais, mensais e sucessivas, somente a parcela do mês de junho 
corresponde o valor de R$ 5.635,90 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco 
reais e noventa centavos).
Prazo de vigência: O prazo da prestação dos serviços dar-se-á da data 
do dia 17 de junho de 2019 e terá sua vigência pelo prazo de um (1) ano, 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado 
entre as partes antes do término do contrato, e de conformidade com o 
estabelecido nas Leis N. 8.666/93 e 8.883/94.

Faxinal dos Guedes, SC, em 17 de Junho de 2019.
GILBERTO ANGELO LAZZARI

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0039/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Faxinal dos Guedes
Contratado: CLÍNICA MÉDICA SPIES MD LTDA
Objeto: serviços de consultas médicas de PNEUMOLOGIA.
O preço por consultas é da ordem de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
a serem pagas em parcelas, mensais, iguais e consecutivas.

Prazo até 31 de dezembro de 2019.
Faxinal dos Guedes, SC, em 17 de Junho de 2019.

FLADEMIR ANTÔNIO CADORE
Secretário Municipal de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0051/2019.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0003/2019.
OBJETO:
ITEM 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA BRILHA SOM.
JUSTIFICATIVA.:  Considerando as festividades alusivas ao 61º Aniversário 
Político Administrativo da municipalidade que ocorrerão dos dias 19 de Julho 
a 28 de Julho, próximo vindouro. 
Fazendo um breve histórico, atualmente, sobre a Banda Brilha Som, Com 
sede na cidade de Feliz – RS, em sua trajetória de 25 anos de carreira, 
possuem 17 (dezessete) trabalhos lançados, 3 (três) Discos de Ouro (Sou 
Latino Americano 2005, Chuva Cai 2007, e Tá Faltando Você 2011), e 1 DVD. 
O Brilha, como é chamado carinhosamente pelos fãs, é sinônimo de sucesso 
por todos os lugares onde se apresenta e a sua popularidade é refletida pela 
agenda sempre lotada de shows. 
A banda possui estrutura própria de som, iluminação e transporte, sua formação 
é composta por 8 músicos, todos com vasta experiência na área musical. 
É uma das bandas mais executada em rádios nos últimos 7 (sete) anos, 
segundo a revista Sulbandas. Presença frequente nos principais eventos do 
Sul do país e Mercosul, como demonstra a lista abaixo: 
Oktoberfest de Igrejinha/RS, Santa Rosa/RS, Santa Cruz do Sul/RS, 
Marata/RS, Cerro Largo/RS, Condor/RS, Viadutos/RS, e em Blumenau/
SC;
Jaraguá do Sul/SC na Schützenfest;
Brusque/SC na Fenareco;
Em  Rio do sul SC na Kegelfest SC;
Ibirama/SC na Expoagro;
Festival Nacional do Chopp de Feliz/RS;
Festa do Moranguinho em Bom Principio/RS;
Fenamor em Feliz RS;
Festa das Rosas em Sapiranga/RS;
Festa das azaleias em Ararica/RS;
Eventos Corporativos como: Banco SICREDI, Philip Morris, Grupo 
Herval, Firezzi, entre outros;
No MERCOSUL: Festa Nacional da Cerveja na Argentina, Réveillon no 
Uruguai, Feira agropecuária na Argentina.
Atualmente trabalhando na divulgação do seu 17º disco, intitulado Dia De 
Comemorar.
Todos os anos se faz presente nas principais festas municipais do Sul do 
país.  Já animamos carnaval na capital de São Paulo, show de encerramento 
das Olimpíadas do SESI/RS e Caravana do Gauchão da Rádio Gaúcha, com 
Participações em programas de TV, como Jornal do Almoço da RBS TV e 
Balanço Geral da Rede Record. 
É a banda mais lembrada pelos leitores do Jornal Diário Gaúcho por quatro 
anos consecutivos e tem o prêmio Celebridades promovido pela Câmara 
Municipal de Vereadores da Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, como melhor grupo regional de 2012.
Além disso, figura como uma das bandas mais executadas nas rádios no 
segmento regional.                                                                                                                                 
A Banda Brilha Som tem como marca registrada o fato de sempre voltar 
aos eventos em que se apresenta, juntando um repertório eclético, com  
interatividade junto ao público, com o acompanhamento do show cover de 
Milionário e José Rico.
O entretenimento oferecido estará adequado perfeitamente ao evento pretendido. 
Considerando, que em nossa região estão intrínsecas à cultura entorno 
das bandas regionalizadas, em que pese, ainda, o artigo 37, Inciso XXI da 
Constituição Federal, impor como regra a obrigatoriedade de licitar, que por 
pertinência, transcreve-se: 
“...XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações...”
Ademais ainda, o artigo 3º da citada Lei, diz que a Licitação é o procedimento 
administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa à Administração, 
e, nos termos do artigo 2º, licitar é a regra.
Porém, como nos ensina JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR, “...licitação 
inexigível equivale a licitação impossível; é inexigível porque impossível; é 
impossível porque não há como promover-se a competição...”.
Assim, com base no Inciso III, do art. 25 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, nos ensina:
“...Art. 25 ...
(...)
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública...”
Considerando, ainda, os comentários de Joel de Menezes Niebuhr, em sua 
obra Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, (2008, p. 58) 3. Ed, Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, in verbis:
“...bem se vê que, a teor do dispositivo supracitado, não é qualquer serviço 
de natureza artística que deve ser contratado diretamente por meio de 
inexigibilidade de licitação pública. Tanto é assim que o legislador prescreveu 
três requisitos para inexigibilidade referente aos serviços artísticos, 
estabelecendo parâmetros a serem levados em apreço pelos agentes 
administrativos, Por ordem: em primeiro lugar, é vedada a contratação 
de artistas amadores. Em segundo lugar, o contrato deve ser realizado 
diretamente com o artista ou por intermédio de empresário exclusivo. Em 
terceiro lugar, o artista contratado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. Nota-se que não é necessário a consagração pela crítica e pelo 
público: um ou outro já é o suficiente. Aliás, o gosto popular para as artes não 
é tão apurado quanto o da crítica especializada, pelo que é usual que artistas 
altamente reputados sejam desconhecidos do público. Na mesma linha, só 
que em sentido inverso, há artistas ovacionados pelo público e alvejados por 
impropérios por parte da crítica...”
E ainda, o prejulgado do Tribunal de Contas de Santa Catarina sob n. 977, 
exarou:
“...Para se efetivar contratação de artistas por Inexigibilidade de Licitação 
faz-se necessário que o trabalho artístico a ser desenvolvido – pelas 
características e finalidade – só possa ser realizado por determinado artista, 
e que esse detenha consagração em face da opinião pública e/ou da crítica 
especializada...”
Também, imperiosa é, a observação da singularidade, pois existem vários 
outros artistas que poderiam prestar esses serviços, porém, novamente 
reportamo-nos aos ensinamentos de Joel de Menezes Niebuhr (2008, p.,57). 
“...a arte não é ciência, não segue métodos, não é objetiva e revela outras 
condicionantes, torna inviável a competição, tomando-se em conta que o 
critério para comparar os possíveis licitantes é a criatividade...”.
Faxinal dos Guedes/SC, em 17 de Junho de 2019.
PEDRO PAULO RAMILO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0051/2019.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0003/2019.
OBJETO:
ITEM 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA BRILHA SOM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Dispensa de Licitação encontra 
fundamento no Inciso III, do artigo 25, da Lei n. 8666/93, onde consta:
“...Art. 25 ...
...
III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, TORNA 
PÚBLICO que realizará o certame licitatório acima mencionado, conforme 
o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada nas 
cláusulas deste Edital.

Paial – SC, 17 de junho de 2019
NÉVIO ANTONIO MORTARI

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, TORNA 
PÚBLICO que realizará o certame licitatório acima mencionado, conforme 
o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada nas 
cláusulas deste Edital.

Paial – SC, 17 de junho de 2019
NÉVIO ANTONIO MORTARI

Prefeito Municipal

diretamente através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública...”
Faxinal dos Guedes/SC, 17 de Junho de 2019.
PEDO PAULO RAMILO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0051/2019.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0003/2019.
OBJETO:
ITEM 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA BRILHA SOM.
CONTRATADO:
GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA - ME
Endereço: Rua Jacob Klein Filho, n. 867
Centro
Feliz – RS -  CEP: 95.770-000
CNPJ/MF: 08.658.124/0001-70
O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:
Para os serviços artísticos a ser realizado nos dias 25 de Julho de 2019, 
festividades alusivas ao 61ª Aniversário Político-Administrativo do 
Município de Faxinal dos Guedes será repassado o importe global de R$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais), pagáveis após a realização do evento, em 
conta corrente indicada pela empresa contratada junto ao orçamento parte 
integrante da presente dispensa de licitação.
JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
Considerando, os valores a ser repassado, está condizente com os praticados 
em eventos realizados no mesmo porte, conforme ampla pesquisa realizada 
em outros municípios, que da mesma forma, contrataram o presente artista, 
devendo, porém, observar, o artigo 62, § 4º da Lei da Lei Federal n. 8.666/93 
e suas posteriores alterações.
Faxinal dos Guedes/SC, em 17 de Junho de 2019.
PEDRO PAULO RAMILO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0051/2019.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0003/2019.
Excelentíssimo Senhor Prefeito: 
Encaminhamos a Vossa Excelência, para ratificação, o Processo de 
Inexigibilidade de Licitação n. 000x/2019, para o qual solicitamos a 
possibilidade de viabilizá-lo com expedição do presente Termo de Ratificação 
do Processo.
Faxinal dos Guedes/SC, 17 de Junho de 2019.
PEDRO PAULO RAMILO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0051/2019.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 0003/2019.
OBJETO:
ITEM 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA BRILHA SOM.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Tendo em conta a contratação direta com o representante legal da Empresa 
GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA nas festividades alusivas ao 61ª 
Aniversário Político-Administrativo do Município de Faxinal dos Guedes, 
observados os princípios constantes em nossa Carta Magna e observados 
ainda, todas as legislações específicas que venham ao encontro do Interesse 
Público, ratifico a dispensa de licitação, nos termos e condições constantes 
dos autos. 
Publique-se a presente decisão.

Faxinal dos Guedes/SC, 17 de Junho de 2019.
GILBERTO ANGELO LAZZARI

Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 
ITEM 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA BRILHA SOM.
CONTRATANTE: Município de Faxinal dos Guedes
  Av. Rio Grande do Sul, n. 458
  Centro
  CEP: 89694-000
  CNPJ sob n. 83.009.910/0001-62
CONTRATADO:
GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA - ME
Endereço: Rua Jacob Klein Filho, n. 867
Centro
Feliz – RS -  CEP: 95.770-000
CNPJ/MF: 08.658.124/0001-70
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação n. 0003/2019.
PROCESSO LICITATÓRIO N.: 0051/2019.
VIGÊNCIA: de Junho de 2019 até 31 de Dezembro de 2019, nos termos do 
artigo 25, Inciso III.

Faxinal dos Guedes/SC, 17 de Junho de 2019.
GILBERTO ÂNGELO LAZZARI

Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

  O MUNICÍPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
TORNA PÚBLICO que realizará o certame licitatório acima mencionado, 
conforme o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada 
nas cláusulas deste Edital. 

 
PROCESSO N.º 

059/2019 
MODALIDADE:  SISTEMA DE REGISTRO DE 

PRECOS  -(LOTE ) 
PREGAO PRESENCIAL  031/2019   

 – Fornecimento de peças e prestação de serviços de reparo/retífica OBJETO: 
(RECUPERACÃO E SUBSTITUIÇÃO)   em bomba e bicos injetores e sistema de injeção 
compatíveis com   ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 Série 9B9JS16DA02132889 
ANO 2012. 
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, 
respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, dar-se- até treze 
horas e  trinta minutos horas do dia 03 DE JULHO DE 2019, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Sala de 
Licitações da Prefeitura de Paial, sito a Rua Goiás, 400, centro – Paial – SC. 

JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS HABILITAÇÃO 
A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  dar-se-á a partir das  14 ( quatorze ) horas no dia 
03 DE JULHO DE 2019   em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Paial e da 
PROPOSTA DE PREÇOS no mesmo local e horário, desde que atendido o disposto no inciso III,  art. 43 de Lei 
8.666/93 em caso contrário a abertura das Propostas se dará após o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 
8.666/93.  

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 

3451-0045, ou diretamente no Setor Administrativo (LICITACOES) da Prefeitura Municipal de PAIAL, Rua Goiás nº 
400, Centro e ainda no site: www.paial.sc.gov.br   

 
 

Declaro que a presente Licitação foi disponibilizada no Site: 
www.paial.sc.gov.br   

Em 17/06/2019  
 
 
 

                           MIRIAN DARGAS 
                           PREGOEIRA 
 
                     

 

 
Declaro que a presente Licitação foi Publicada no Mural Público desta 

Prefeitura Municipal 
Em 17/06/2019 

Protocolo N.º 59/2019 
 
 

SIMONE LOMBARDI 

 
Paial – SC, 17 de junho de 2019 

 
 NÉVIO ANTONIO MORTARI 

Prefeito Municipal 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

  O MUNICÍPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO 
que realizará o certame licitatório acima mencionado, conforme o objeto e demais 
indicações a seguir, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. 

 
PROCESSO N.º 

058/2019 
MODALIDADE:  SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS  

PREGAO PRESENCIAL  030/2019   
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças Mecânicas, OBJETO: 

Elétricas, Eletrônicas, Motor e Acessórios, componentes de reposição Genuínos e/ou Originais de 1º Linha, não 
remanufaturados, não recondicionados, não recuperados, bem como prestação de serviços de MÃO DE OBRA, para 
Maquinas Pesadas de Diversas Secretarias do Município de Paial/SC. 

 
 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
O recebimento dos Envelopes Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as 
propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, dar-se- até oito horas e trinta minutos horas do dia 03 DE 
JULHO DE 2019, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Sala de Licitações da Prefeitura de Paial, sito a Rua Goiás, 400, centro – Paial 
– SC. 

JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS HABILITAÇÃO 
A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  dar-se-á a partir das  as oito  horas  e quarenta e cinco minutos no dia 
03 DE JULHO DE 2019   em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Paial e da PROPOSTA DE PREÇOS no 
mesmo local e horário, desde que atendido o disposto no inciso III,  art. 43 de Lei 8.666/93 em caso contrário a abertura das Propostas 
se dará após o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93.  

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3451-0045, ou 

diretamente no Setor Administrativo (LICITACOES) da Prefeitura Municipal de PAIAL, Rua Goiás nº 400, Centro e ainda no site: 
www.paial.sc.gov.br   

 
 

Declaro que a presente Licitação foi disponibilizada no Site: 
www.paial.sc.gov.br   

Em 17/06/2019  
 
 
 

                           MIRIAN DARGAS 
                           PREGOEIRA 
 
                     

 

 
Declaro que a presente Licitação foi Publicada no Mural Público 

desta Prefeitura Municipal 
Em 17/06/2019 

Protocolo N.º 58/2019 
 
 

SIMONE LOMBARDI 

 
Paial – SC, 17 de junho de 2019 

 
 NÉVIO ANTONIO MORTARI 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA
Comarca - Chapecó / 4ª Vara Cível
Rua Augusta Muller Bohner, 300-D, ., Bairro Passo dos Fortes - CEP 89805-900, Fone: (49)
3321-4224, Chapecó-SC - E-mail: chapeco.civel4@tjsc.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO  RITO ORDINÁRIO  COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação: Procedimento Comum/PROC
Requerente: Allianz Seguros S/A /
Requerido: Jm Peças e Serviços Ltda-me e outro /
Juíza de Direito: Maira Salete Meneghetti
Chefe de Cartório Substituto: Crisiani Graboski
Processo n. 0302872-85.2018.8.24.0018

Citando(a)(s): NATÁLIA MACHADO, brasileiro(a), Solteira, RG 6492405, Rua Conda - e, 320,
Junto à Panificadora Casolare, Maria Goretti, CEP 89801-348, Chapecó - SC
Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido,
FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e
CITADA(S) para responder à ação, querendo, em 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil
seguinte ao transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art.
344 do CPC). Será nomeado curador especial no caso de revelia (art. 257, IV do CPC). E para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume, publicado 1 (uma) vez na imprensa oficial e 1 (uma) vez na
imprensa local, na forma da lei.

Chapecó (SC), 06 de junho de 2019.

Crisiani Graboski
Chefe de Cartório

Aut. p/ Portaria nº 01/2010
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