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São Francisco do Sul, 24 de julho de 2017

Boletim Oficial
SAMAE
ERRATA 01
LICITAÇÃO 006/2017 – PREGÃO PRESENCIAL
A presente errata tem por finalidade:
1) Alterar a tabela de preços do item 1.1 do Edital:
2) Alterar a data de abertura dos envelopes para dia 07/08/2017, às
14:00h;
3) Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
A
errata
completa
encontra-se disponível
através do e-mail:
compras3@samaesfs.com .
São Francisco do Sul,
24 de julho de 2017.
Hilton Rodrigo Schetz - Diretor Presidente do SAMAE.

DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
AUTO DE INFRAÇÃO 0988/2017
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento
no art. 35, inc. II da Lei nº 604 de 26.04.1976 e suas alterações,
torna público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por ele CAROLINE SANTOS DE
LIMA RAPOSO que se encontra em lugar incerto e não sabido, para
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, a fim de
que efetue o pagamento ou a apresentação de defesa referente ao
auto de infração 0988/2017 no valor de R$ 1.905,20 (Hum mil novecentos e cinco reais e vinte centavos de reais) motivado pelo não
atendimento da notificação prévia 051/2017 para limpeza de terreno
de sua propriedade, lote situado na Rua Managua esquina com rua
Paris, Ubatuba, de inscrição imobiliária 02.02.074.0270, nesta municipalidade, conforme determina a Lei Municipal 1829/2016.
São Francisco do Sul, 20 de julho de 2017.
Luciano da Silva Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Integração
——————————————————————————————-Notificação
Notificamos Vossa Senhoria Alzemiro Ermelindo Nogara, CPF nº
133.249.189/87, com fundamento no inciso IV do art. 96 do Decreto
Federal n° 6.514/2008, para informar-lhe que o Processo administrativo nº 014/2013, decorrente da lavratura do Auto de Infração Ambiental 011/2013, entrará em pauta de julgamento e para,
querendo, Vossa Senhoria apresente suas alegações finais, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos
termos do que prevê art. 122 do Decreto Federal n° 6.514/2008.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
014/2013 encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no horário
das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Gabriel Daniel Conorath
Secretário Municipal de Meio Ambiente
——————————————————————————————-Notificação
Notificamos Vossa Senhoria Carlos José Rosa, CPF nº
684.222.109-91, com fundamento no inciso IV do art. 96 do
Decreto Federal n° 6.514/2008, para dar-lhe ciência da instauração do Processo Administrativo nº 198/2015, decorrente da
lavratura do Auto de Infração Ambiental 099/2015. Com base no
art. 113. do Decreto Federal 6.514/08, Vossa Senhoria poderá, no
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação, apresentar defesa escrita na Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito à Rua Barão do Rio Branco, 217 – Centro. São Francisco do Sul.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
014/2013 encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no horário
das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Gabriel Daniel Conorath
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Notificação
Notificamos Vossa Senhoria Wilson Sebastião Silveira, CPF
nº 370.039.769-00, com fundamento no inciso IV do art. 96 do
Decreto Federal n° 6.514/2008, para dar-lhe ciência da instauração do Processo Administrativo nº 006/2013 decorrente da
instauração do Auto de Infração Ambiental 064/2014. Com
base no art. 113. do Decreto Federal 6.514/08, Vossa Senhoria
poderá, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data desta
publicação, apresentar defesa escrita na Sede da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, sito à Rua Barão do Rio Branco,
217 – Centro. São Francisco do Sul.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
006/2013, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no
horário das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Gabriel Daniel Conorath
Secretário Municipal de Meio Ambiente
—————————————————————————————Notificação
Notificamos Vossa Senhoria Yohannes Hieron de Paula, cpf
061.466.229-07,
com fundamento no inciso IV do art. 96 do Decreto Federal n°
6.514/2008 para dar-lhe ciência da Decisão Administrativa
decorrente do Processo Administrativo nº 004/2015, que julgou
PROCEDENTE o Auto de Infração Ambiental 072/2015, e que
determinou a aplicação de multa que prevê sanção pecuniária
de R$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), devidamente corrigido monetariamente, a partir da data de sua
aplicação.
Com base no art. 127 do Decreto Federal 6.514/08, Vossa
Senhoria poderá no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data
desta publicação, apresentar recurso administrativo na Sede
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito à Rua Barão
do Rio Branco, 217 – Centro. São Francisco do Sul.
Outrossim, Informamos que o Processo Administrativo n° nº
004/2015, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no
horário das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Gabriel Daniel Conorath
Secretário Municipal de Meio Ambiente
—————————————————————————————Notificação
Notificamos Vossa Senhoria Pedro Floriano Lins Caldas, cpf
020.497.329-53, com fundamento no inciso IV do art. 96 do
Decreto Federal n° 6.514/2008, para dar lhe ciência de que o
Processo Administrativo nº 065/2013, decorrente da instauração do Auto de Infração Ambiental 009/2014 entrará em pauta
de julgamento e para, querendo Vossa Senhoria, apresente
suas alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
data desta publicação, nos termos do que prevê art. 122 do
Decreto Federal n° 6.514/2008.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
065/2013, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no
horário das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Secretário Municipal de Meio Ambiente
—————————————————————————————Notificação
Notificamos Vossa Senhoria Luciane Cardoso Bloemer, cpf
987.940.789-04 com fundamento no inciso IV do art. 96 do
Decreto Federal n° 6.514/2008, para dar lhe ciência de que o
Processo administrativo nº 011/2014 decorrente da instauração do Auto de Infração Ambiental 023/2016 entrará em pauta
de julgamento e entrará em pauta de julgamento e para, querendo, Vossa Senhoria apresente suas alegações finais, no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos do que prevê art. 122 do Decreto Federal n° 6.514/2008.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
011/2014, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no
horário das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Secretário Municipal de Meio Ambiente
—————————————————————————————Notificação
Notificamos o representante legal da empresa Inter Raizen
Hotelaria, Adminisrtação e Participações Ltda, inscrita no cnpj
02.580.453/0001-60 com fundamento no inciso IV do art. 96
do Decreto Federal n° 6.514/2008, para dar-lhe ciência que o
Processo administrativo nº 014/2014 decorrente da instauração
do Auto de Infração Ambiental 018/2014 entrará em pauta de
julgamento e para, querendo Vossa Senhoria, apresente suas
alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
desta publicação, nos termos do que prevê art. 122 do Decreto Federal n° 6.514/2008.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
018/2014, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no
horário das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Gabriel Daniel Conorath
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Notificação
Notificamos o representante legal da empresa Inter Raizen
Hotelaria, Administração e Participações Ltda, inscrita no cnpj
02.580.453/0001-60, com fundamento no inciso IV do art. 96 do
Decreto Federal n° 6.514/2008, para dar-lhe ciência da lavratura do Auto de Embargo/Interdição nº001/2016 o qual de termina a paralização imediata da atividade de hotelaria na localidade Avenida Atlântica, s/nº esquina com Avenida Acaraí –
Bairro Ervino – São Francisco do Sul/SC, sob pena de apreensão de equipamentos, demolição ou desfazimento da obra ou
serviço irregular, bem como a configuração da prática dos
ilícitos previstos nos artigos 18, 54, 79 e 108 do Decreto
Federal n° 6.514/2008.
Com base no art. 113. do Decreto Federal 6.514/08, Vossa
Senhoria poderá, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data
desta publicação, apresentar defesa escrita na Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito à Rua Barão do Rio
Branco, 217 – Centro. São Francisco do Sul.
Outrossim, informamos que o Processo Administrativo n°
006/2013, encontra-se à disposição na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente para consulta e realização de cópias, no
horário das 07:30 às 13:30 horas, em dias úteis.
Gabriel Daniel Conorath
Secretário Municipal de Meio Ambiente
—————————————————————————————PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
JULHO/2017
TERMO DE FOMENTO n° 006-2017
CONTRATANTE: Município de São Francisco do Sul - SC
CONTRATADO: UNIÃO ESTUDANTIL FRANCISQUENSE UNEF
OBJETO: Repassar recursos a UNEF para finalidade de subsidiar
no período de julho a setembro de 2017, parte dos custos de
transporte dos estudantes residentes em São Francisco do Sul,
matriculados nas Universidades de Joinville – SC, salvo para
alunos que ingressam em cursos que a partir do ano de 2006
tenham em Universidades de São Francisco do Sul
VALOR DO TERMO DE FOMENTO: R$ 57.920,40 (Cinquenta e
sete mil novecentos e vinte reais e quarenta centavos) DATA
DA ASSINATURA: 12 de Julho de 2017.
São Francisco do Sul, 13 de Julho de 2017. Henrique Celestino
Bueno Junior Chefe de Gabinete
—————————————————————————————PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
JULHO/2017
TERMO DE FOMENTO n° 007-2017
CONTRATANTE: Município de São Francisco do Sul - SC
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE
SÃO FRANCISCO DO SUL - AUSFS
OBJETO: Repassar recursos a AUSFS para finalidade de subsidiar no período de julho a setembro de 2017, parte dos custos de
transporte dos estudantes residentes em São Francisco do Sul,
matriculados nas Universidades de Joinville – SC, salvo para
alunos que ingressam em cursos que a partir do ano de 2006
tenham em Universidades de São Francisco do Sul
VALOR DO TERMO DE FOMENTO: R$ 92.075,88 (Noventa e
dois mil setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 12 de Julho de 2017.
São Francisco do Sul, 13 de Julho de 2017.
Henrique Celestino Bueno Junior Chefe de Gabinete
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