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Abdon Batista

Prefeitura

PREGAO PRESENCIAL 57/2018
Publicação Nº 1603840

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA – SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 68/2018
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 57/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS 
SECRETARIAS
TIPO : Menor preço por item
Abertura da Sessão: 14:00hs. do dia 10 de maio de 2018 Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei 
8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal 
sito à Rua João Santin n°30, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs. e site do município www.
abdonbatista.sc.gov.br

Abdon Batista, SC, 25 de abril de 2018
Lucimar Antônio Salmoria
Prefeito Municipal

PREGAO PRESENCIAL 58/2018
Publicação Nº 1603842

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA – SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2018
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 58/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRISCO E PÓ DE BRITA PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS.
TIPO : Menor preço por item
Abertura da Sessão: 14:00hs. do dia 14 de maio de 2018 Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei 
8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal 
sito à Rua João Santin n°30, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs. e site do município www.
abdonbatista.sc.gov.br

Abdon Batista, SC, 25 de abril de 2018
Lucimar Antônio Salmoria
Prefeito Municipal

PREGAO PRESENCIAL 59/2018
Publicação Nº 1603846

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA – SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 70/2018
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 59/2018
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE HORA MECANICA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TIPO : Menor preço por item
Abertura da Sessão: 10:00hs. do dia 10 de maio de 2018 Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei 
8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal 
sito à Rua João Santin n°30, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs. e site do município www.
abdonbatista.sc.gov.br

Abdon Batista, SC, 25 de abril de 2018
Lucimar Antônio Salmoria
Prefeito Municipal

http://www.abdonbatista.sc.gov.br
http://www.abdonbatista.sc.gov.br
http://www.abdonbatista.sc.gov.br
http://www.abdonbatista.sc.gov.br
http://www.abdonbatista.sc.gov.br
http://www.abdonbatista.sc.gov.br
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Agronômica

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO ATA 53/2017
Publicação Nº 1603066

1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 53/2017-2

Pelo presente instrumento Administrativo de Aditivo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA , pessoa jurídica de direito publico inter-
no, com sede a Rua 7 de setembro, 215, centro em Agronômica / sc, inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.590/0001-90, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal Sr CESAR LUIZ CUNHA , adiante denominado CONTRATANTE, e a empresa WALENDOWSKY & CIA LTDA , pessoa 
jurídica de direito privado, sito à Rua Alberto Muller, 4980, Limeira, cidade de Brusque, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 73.3873557/0001-09, a seguir denominada CONTRATADA, tem justo e acertado o seguinte.

CLAUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO E CAUSAS

Considerando-se possível realizar a alteração do respectivo Contrato, com base na Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores , em 
seu Artigo 65, Inciso I, letra “b” , e inciso II, letra “ d” parágrafo 1º. De forma quantitativa acrescendo os itens licitatório, previstos no Pro-
cesso Licitatório n. º 53/2017, na Modalidade PREGAO PRESENCIAL EM FORMA DE REGISTRO DE PREÇO n. º 46/2017, do dia 29/09/2017 
e homologado no dia 31/10/2017.

Fica ADITIVADO: O valor do contrato passara a vigorar na data de hoje da seguinte forma.

COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VALOR UNITARIO R$ 2,95. ( Dois reais e noventa e Cinco centavos)
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VALOR UNITARIO R$ 3,029 (Tres reais e Dois Centavos)

CLAUSULA SEGUNDA: - DO CRITERIO DA DISPESA

Ficam ratificadas todas as decimais Clausula do Contrato Original não mencionado neste Termo Aditivo.

CALUSULA TERCEIRA: - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de contrato terá vigência ate 31 de outubro de 2018.

CLAUSULA QUARTA: - DO FORO

O presente instrumento sujeita os Contratantes as normas das Leis Federais n. º 8.666/93 e 8.883/94, ficando o foro da Comarca da Con-
tratante, para dirimir duvidas oriundas do presente TERMO ADITIVO.
E, para que surtos os seus jurídicos e legais efeitos assinam-se o presente Instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma de direito, 
na presença de duas testemunhas.

Agronômica, SC,24 de Abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA
CONTRATANTE

WALENDOWSKY & CIA LTDA
CONTRATADA

Testemunhas

FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE NETO JAQUELINE TEREZINHA JETHE
CPF : 595.245.459-34 CPF: 075.489.709-51
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Água Doce

Prefeitura

154/2018
Publicação Nº 1603439

PORTARIA N° 154/2018 – DE 25 DE ABRIL DE 2018

“NOMEIA GESTOR E COMISSÃO DE MONITORAMENTO PARA 
PARCERIA PREVISTA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
001/2018”

ANTONIO JOSÉ BISSANI, Prefeito do Município de Água Doce - SC, 
no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto no 
art. 6º do Decreto Municipal nº 098 de 25 de julho de 2017
RESOLVE:
Artigo 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para compor 
a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da parceria pre-
vista no Edital de Chamamento Público n° 001/2018:
1. ADRIANA MARIA TONIAL PIAIA, servidora efetiva no cargo de 
Professora de 1º ao 5º ano;
2. PETERSON SETTI, servidor no cargo de Diretor do Departamen-
to de Esportes;
3. EVANDRA REGINA MACAGNAN, servidora efetiva nos cargos de 
Professora de Educação Infantil e Professora de 1º ao 5º ano;
Artigo 2º Fica nomeado como gestor da parceria o senhor EVAN-
DRO CARLOS ZANATTO, servidor efetivo no cargo de Professor de 
Educação Física.
Artigo 3º A Comissão de Monitoramento e Avaliação se reunirá 
periodicamente a fim de avaliar a execução da parceria por meio 
da analise das ações previstas nos artigos 58 a 60 da Lei federal 
nº 13.019/2014.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 25 de abril de 2018.
ANTONIO JOSÉ BISSANI LILIAN BITTENCOURT CHÜLER
Prefeito Municipal Diretora do Dpto Recursos Humanos

DECRETO Nº 049/2018
Publicação Nº 1603012

DECRETO Nº 049/2018 - DE 20 DE ABRIL DE 2018

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIA ELEMENTO DE 
DESPESA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”

ANTONIO JOSÉ BISSANI, Prefeito Municipal de Água Doce – SC, 
usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei 
Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo n° 26 da 
Lei n° 2.544, de 05 de dezembro de 2017,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n°. 
2.544 de 05 de dezembro de 2017, um crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 63.965,84 (sessenta e três mil e novecentos e 
sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para a Prefei-
tura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo 
é para manutenção da Educação Infantil.

Art. 2º. Fica criado e suplementado no orçamento vigente o ele-
mento de despesa 3.3.90.00.00.0197/202 Aplicações Diretas, com 
a seguinte classificação orçamentária:

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
02 DEPTO.DE ENSINO INFANTIL
12.365.0013.2.028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.00.00.0197/202 
Aplicações Diretas ................................................. R$ 63.965,84
TOTAL ................................................................... R$ 63.965,84

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 
1º deste Decreto, será utilizado o superávit financeiro do exercício 
anterior identificado nas rubricas de Impostos – Educação.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de abril de 2018.
ANTONIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 050/2018
Publicação Nº 1603013

DECRETO Nº 050/2018 – DE 24 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO A TITULO PRECÁRIO E TEMPO-
RÁRIO PARA SERVIÇOS DE TAXI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ANTONIO JOSÉ BISSANI, Prefeito de Água Doce – SC. No uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei 
Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis a matéria:

CONSIDERANDO, a necessidade do Município adequar sua legisla-
ção Municipal para a concessão do serviço público de táxi;
CONSIDERANDO, a necessidade de garantir a continuidade, ainda 
que a título precário, do serviço público de táxi;
CONSIDERANDO, o compromisso assumido pelo Município com a 
assinatura do TAC nos autos de IC n. 06.2012.00005747-3 do Mi-
nistério Público de Santa Catarina;

DECRETO:

Art. 1º Fica concedida permissão, a título precário, à RUI CESAR 
GHISLENI, inscrito no CPF sob o n. 461.149.049-15 e JOÃO FILIPE 
PÂNTANO GUISLENI, inscrito no CPF sob o n. 097.496.749-10 para 
explorar exploração do serviço de táxi no Município de Água Doce, 
na Praça JOÃO MACAGNAN, centro e na Avenida Independência, 
615, centro;
Art. 2º A tarifa será o seguinte: Valor da Arrancada: R$ 2,00
Bandeira 01/km rodado: R$ 1,50
Bandeira 02/km rodado: R$ 2,50
Hora parada: R$ 15,00
Bandeira 01: das 6:00 às 21:00
Bandeira 02: das 21:01 às 5:59
.
Art. 3º. O permissionário deverá atender aos seguintes requisitos 
e apresentar os seguintes documentos para a manutenção da per-
missão precária:
I. Manter válida Carteira de Habilitação Categoria “B” ou superior;
II. Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral;
III. Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Fó-
rum da Comarca de Joaçaba e pela Justiça Federal;
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IV. Atestado fornecido por médico credenciado pelo CRM, que com-
prove estar o solicitante em boas condições físicas e mentais para 
exercício da função;
V. Certidão Negativa de débitos federais, estaduais e municipais;
VI. Álvará municipal;
VII. Comprovante de pagamento de ISS;
VIII. Comprovante que reside no município de Água Doce;
IX. 1 (uma) foto 5X7;
X. Documento de inscrição junto ao INSS;
XI. Curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros so-
corros, mecânica e elétrica básica, de acordo com a Lei Federal nº. 
12468/2011;
XII. Comprovante de não ter cometido infração de trânsito grave 
ou gravíssima, ou não ser reincidente em infrações médias nos 
últimos 12 (doze) meses.

Art. 4º. O condutor autorizado à exploração do serviço de Táxi de-
verá ter um Cartão de Identificação expedido pelo Órgão de Trân-
sito, contendo, entre outras, as seguintes informações:
I. Identificação do condutor (foto e nome completo);
II. Número da CNH;
IIII. Validade do curso;
IV. Nome do concessionário;
V. Prazo de validade do cartão.

Art. 5º. O veículo deverá ter as seguintes referências e caracterís-
ticas:
I. possuir no mínimo 5 lugares com e capacidade máxima de pas-
sageiros permitida pela categoria de habilitação B, desde que pre-
viamente aprovados pelo Órgão de Trânsito;
II. porta malas mínimo de 280 litros.
III. Veículo com idade máxima de 10 (dez) anos;
IV. Serão admitidos veículos adaptados para conduzir portadores 
de necessidades especiais, desde que aprovados pelo órgão com-
petente.
V. Cor BRANCA;
VI. Faixa no capô, porta malas e nas laterais identificando os ser-
viços de táxi;
VII. Adesivo do Órgão de Trânsito e número para reclamação ou 
sugestão no painel do veículo.

Art. 6º. O veículo destinado à prestação do serviço de Táxi, além 
das características definidas no artigo anterior, das exigências es-
tabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503 de 23 de 
setembro de 1997) e demais legislações correlatas e complemen-
tares, deverá satisfazer, ainda, as seguintes exigências:
I. Encontrar-se em bom estado de funcionamento e conservação, 
atestado por meio de vistoria indicada pelo Órgão Gestor de Trans-
portes;
II. Apresentar idade não superior a 10 (dez) anos;
III. Estar equipado com:
a) Extintor de incêndio de capacidade proporcional à categoria do 
veículo Táxi e modelo, em conformidade, com as normas do Con-
selho Nacional de Trânsito;
b) Caixa luminosa com a palavra “TÁXI”, sobre o teto, podendo ser 
dotada de dispositivo que apague sua luz interna manual ou auto-
maticamente, quando do acionamento do taxímetro;
c) Dispositivo que indique a situação “livre” ou “ocupado” (opcio-
nal);
d) Cintos de segurança em perfeitas condições;
e) Tabela com as tarifas em vigor;
f) Adesivo de “proibido fumar” no interior do veículo;
g) Informativo sobre os direitos dos cidadãos ao Seguro Obrigató-
rio de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre (DPVAT), de que trata a Lei Federal n. 6.194 de 1974.

Art. 7º. Para o processo de inclusão dos veículos do serviço de Táxi 
(cadastro de veículos) o concessionário deverá instruir o pedido 
com os seguintes documentos:

I. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);
II. Fotos do veículo, sendo: uma frontal onde apareça a placa do 
veículo, uma lateral e uma traseira;
III. Certidão Negativa de débitos federais, estaduais e municipais 
do concessionário do ponto;
IV. Alvará de licença fornecido pela Prefeitura Municipal de Agua 
Doce;
V. Comprovante de pagamento de ISS;

Art. 8º. O veículo autorizado à exploração do serviço de Táxi de-
verá ter uma licença de tráfego expedida pelo Órgão de Trânsito, 
contendo, entre outras, as seguintes informações:
I. Identificação do veículo (placa e chassi);
II. Número do registro no cadastro de veículos;
III. Número do certificado/termo de vistoria;
IV. Nome do concessionário;
V. Telefone para reclamações, sugestões e informações;
VI. Prazo de validade da licença.

Art. 9º. O concessionário deverá requerer a Licença de Tráfego de 
seu veículo, instruindo o pedido com os seguintes documentos, 
além dos listados anteriormente:
I. Comprovante de pagamento de seguro particular;
II. Certificado/termo de vistoria realizada pelo Órgão e Trânsito ou 
por empresa por ele designada, onde serão verificadas as exigên-
cias contidas neste Decreto;
III. Taxa de Licença de Tráfego paga.

Art. 10º Eventual infração das condições estabelecidas no presente 
decreto por parte dos concessionários, ensejará a instauração de 
processo administrativo, aplicando-se subsidiariamente e proviso-
riamente o rito previsto nas normas que regulamentam o Processo 
Administrativo Disciplinar dos Servidores Públicos no Município, po-
dendo resultar na aplicação das seguintes penalidade: Advertência, 
Multa variando de 5 a 50 unidades de referência fiscal vigente no 
município ou a cassação da concessão, cotejando os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, a cargo da Autoridade Fiscaliza-
dora do Órgão de Trânsito.

Art. 11º O presente Decreto entra em vigor 15 (quinze) dias a 
contar da sua publicação, com validade até a conclusão do proce-
dimento licitatório para seleção dos novos concessionários.

Art. 12º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 
decreto n. 002/96 de 31 de Janeiro de 1996.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 24 de abril de 2018
ANTONIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2018 - 
INEXIGIBILIDADE Nº. 5/2018

Publicação Nº 1603286

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO 42/2018
INEXIGIBILIDADE 5/2018
O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede Administrativa situ-
ada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhecimen-
to o PROCESSO LICITATÓRIO nº 42/2018, “INEXIGIBILIDADE nº 
5/2018”, destinado a contratação de serviços e aquisição de mate-
riais para manutenção de ponto de vídeo monitoramento. Processo 
julgado em consonância com art. 25 Lei Federal n. º 8.666, de 31 
de junho de 1.993 consolidada, e demais normas legais aplicáveis 
à espécie.
Água Doce, SC, 25 de abril de 2018
ANTONIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103/2016
Publicação Nº 1603575

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 103/2016

Termo Aditivo Ao Contrato de Prestação de Serviços n. 103/2016, que entre si celebram de um 82.939.398/0001-90, Inscrição Estadual 
Isenta, na cidade de Água Doce, neste ato, representado pelo seu Prefeito Sr. ANTONIO JOSÉ BISSANI, e de outro lado, GENTE SEGURA-
DORA S.A. pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob N.º 90.180.605/0001-02, com sede na Rua marechal Floriano Peixoto, 
450, Centro Histórico, CEP 90.020-060 – Porto Alegre – RS, neste ato representado pelo Sr. MARCELO WAIS, residente e domiciliado à Rua 
Mariland, 929/1102 em Porto Alegre, inscrito no CPF sob N.º 632.005.380-15 e portador da Carteira de Identidade N.º 7009036166 RG-SSP/
RS, de ora em diante denominada de Contratada, decidem de comum acordo aditar o predito Contrato, o que o fazem da seguinte forma:

Cláusula Aditiva Primeira: Inclui os veículos abaixo:

Item Descrição Quantidade Seguradora Valor Unitário Valor Total

46

Renault Master Mini, diesel, placa QIQ-2953, 2018/2019, chassi 93YMEN4XEKJ310590, 
casco 100% FIPE
Franquia: R$ 9.000,00; Danos Materiais: R$ 200.000,00; Danos Corporais: R$ 
200.000,00; Danos Morais: R$ 30.000,00; APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00; 
Assistência 24 horas com km livre, Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1
Gente 
Seguradora 
S.A.

R$ 3.089,52 R$ 3.089,52

47

Ford Novo Focus SE 2.0, flex, placa QIT-4283, 2018/2018, chassi 8AFSZZFFCJJ076974, 
casco 100% FIPE
Franquia: R$ 4.300,00; Danos Materiais: R$ 200.000,00; Danos Corporais: R$ 
200.000,00; Danos Morais: R$ 30.000,00; APP Morte/Invalidez/DMH: R$ 32.000,00 
Assistência 24 horas com km livre, Vidros, lanternas, retrovisores e faróis

1
Gente 
Seguradora 
S.A.

R$ 1.878,89 R$ 1.878,89

Cláusula Aditiva Segunda: As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta do projeto atividade:

05 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
01 – DEPTO. DE ENSINO
2.019 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0001/83 – Aplicações Diretas

02 – GABINETE DO PREFEITO
01 – GABINETE DO PREFEITO E VICE
2.022 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice
3.3.90.00.00.00.00.00 00.01.0000/3 – Aplicações Diretas

Cláusula Aditiva Terceira: As demais cláusulas do Contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por assim estarem certos e ajustados fazem o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo arroladas.

Água Doce, 24 de abril de 2018

ANTONIO JOSÉ BISSANI MARCELO WAIS
Prefeito Municipal Gente Seguradora S.A.
Contratante Contratada

TESTEMUNHAS:

Cristiano Savaris da Silva Gláucia Regina Varaschin
CPF: 005.614.419-95 CPF: 006.597.239-21

Visto e Aprovado pela Assessoria Jurídica
MARIA HELENA LUCIETTI
OAB/SC 38261
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Alfredo Wagner

Prefeitura

4271/2018
Publicação Nº 1603511

DECRETO Nº 4271/2018
AUTORIZA SERVIDORA A CONDUZIR VEÍCULO PÚBLICO MUNICI-
PAL.

Naudir Antonio Schmitz, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 93, item VIII da Lei Orgânica do Município, nº. 
170/90, de 05 de abril de 1990.
DECRETA:
Art. 1º. Fica por este ato autorizado a servidora Caroline Pereira, 
ocupante do cargo de Gerente de Turismo, Cultura e Eventos, à 
conduzir veículo Público Municipal.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 25 de abril de 2018.
Naudir Antonio Schmitz
Prefeito Municipal

PUBLICADO NESTA DATA

4272/2018
Publicação Nº 1603513

DECRETO Nº 4272/2018

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018.

Naudir Antonio Schmitz, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 93, item VIII da Lei Orgânica do Município, nº. 
170/90, de 05 de abril de 1990.
DECRETA:
Art. 1º. Fica por este ato decretado Ponto Facultativo nas Reparti-
ções Públicas Municipais no dia 30 de abril de 2018, segunda-fei-
ra, ressalvados os serviços de natureza essencial que funcionarão 
normalmente.

Parágrafo Único – Dia 1º de maio de 2018, terça-feira, Dia do Tra-
balho, Feriado Nacional.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 25 de abril de 2018.
Naudir Antonio Schmitz
Prefeito Municipal
PUBLICADO NESTA DATA

COMPLEMENTAR 055/2018
Publicação Nº 1603516

LEI COMPLEMENTAR Nº 055-2018

ALTERA CARGA HORÁRIA DO CARGO DE TÉCNICO EM RADIOLO-
GIA, CONSTANTE NO ANEXO I DA LEI Nº 566 DE 28 DE NOVEM-
BRO DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Naudir Antonio Schmitz, Prefeito do Município de Alfredo Wagner, 
Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a 
seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - O Anexo I, da Lei nº 566/2003, na parte referente a ca-
tegoria funcional: Técnico de Radiologia – Condições de Trabalho 
passa a ter a seguinte redação:

CATEGORIA FUNCIONAL: Técnico de Radiologia (Incluído pela LC 
nº 051/2017)

[...]

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Horário: Período normal de 24 horas semanais.

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições do Anexo 
I.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, 25 de abril de 2018.
NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito Municipal

PUBLICADA NESTA DATA
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Anchieta

Prefeitura

CONTRATO 014/2018 - FMS
Publicação Nº 1603934

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anchieta, Estado de Santa Catarina, torna público, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores 
alterações, que realizou Licitação na Modalidade Credenciamento 003/2018. Para: Credenciamento de empresas prestadoras de serviço para 
realização de exames aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Anchieta/SC. Pagos com recursos do Ministério da 
Saúde/MAC - Propostas nº 36000125520201700 e 36000125516201700 – Superavit/2017.

Item Quantidade Unid. Descrição Preço Unit. Máximo
1 120,00 UN Exame Ressonância Magnética. 268,75
2 25,00 UN Exame Contraste. 75,00

NOME DO CREDENCIADO TERMO CRED. Nº Nº CONTRATO
CDIPSUL – CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA. 001 014/2018

Anchieta, 25 de Abril de 2018.
MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS

CONTRATO 021/2018
Publicação Nº 1603517

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
EXT. CONTRATO Nº 021/2018 PP 013/2018
OBJETO: Registro de Preço visando aquisição de combustíveis (Óleo Diesel S-10 e Óleo Diesel S-500) para suprir as necessidades das Secre-
tarias de Infraestrutura, Agricultura, Educação, Cultura e Esporte e Fundo Municipal de Saúde do município de Anchieta/SC, para o período 
de até 12 meses após a data de Homologação do Processo Licitatório.
Empresa Contratada:
SAFRA DIESEL LTDA.
Produto: Óleo Diesel S-500 Unitário/R$: 2,90
Produto: Óleo Diesel S-10 Unitário/R$: 2,96
Quantidade Estimada para período 12 Meses: 276.000 mil/litros. FMS/PM.
VALOR TOTAL R$: 813.210,00 (Oitocentos e Treze Mil e Duzentos e Dez Reais).
ASSINATURA: Pelo Município, IVAN JOSÉ CANCI– Prefeito Municipal; e pela
Empresa: RENI PERIZZOLO – Administrador/Responsável.
Anchieta, 16 de Abril de 2018.

HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO - FMAS - PP 002/2018
Publicação Nº 1603269

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO
Processo nº 009/2018 – Pregão Presencial nº 002/2018
O Fundo Municipal de Assistência Social de Anchieta - SC, por meio da Gestora Municipal, torna público que homologou a adjudicação do 
Processo Licitatório nº 009/2018, instaurado sob a modalidade Pregão Presencial, de Registro de Preço para aquisição de material de expe-
diente para uso na APAE, de acordo com o repasse da Assistência Social, EADE.
Empresas Vencedoras:
POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA – EPP.
VALOR R$: 2.468,76
JP EQUIPAMENTOS LTDA – ME.
VALOR R$: 3.118,40
PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – EPP.
VALOR R$: 729,60
DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA – ME.
VALOR R$: 2.631,10
Total do Valor: 8.947,86
Anchieta, 25 de abril de 2018.
CARLA MARINA TREMARIN – Gestora do FMAS
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Anita Garibaldi

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2018
Publicação Nº 1603655

MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2018

1.1 Objeto: - A presente licitação tem por objeto a aquisição de uma RETROESCAVADEIRA, nova conforme especificações constantes no 
Anexo “E” deste Edital.

1.2 Com recursos Próprios e oriundos do contrato de repasse nº 844148/2017, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, representada pela Caixa Econômica Federal.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Recebimento das propostas: até as 09:40 do dia 10/05/2018.
Abertura: às 10:00 do dia 10/05/2018.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.anitagaribaldi.sc.gov.br, 
link “Licitações”. Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado na Praça Paulino 
Granzotto, 20, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3543-0191.
Anita Garibaldi, SC, 25 de abril de 2018.
JOÃO CIDINEI DA SILVA
Prefeito Municipal
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Anitápolis

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 006/2018 - FMS
Publicação Nº 1603457

PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2018 – O Fundo Municipal de Saúde de Anitápolis torna público aos interessados que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial no dia 11/05/2018, às 09:00 horas. Objeto: Registro de preços para aquisição futura, eventual e parcelada de 
serviços de saúde para a realização de Procedimentos com finalidade diagnóstica. O Edital completo estará à disposição dos interessados, 
a partir do dia 27/04/2018, a partir das 08:30 horas, no email: licita@anitapolis.sc.gov.br; no site www.anitapolis.sc.gov.br; na Prefeitura 
Municipal de Anitápolis, Rua Gonçalves Junior, 260 – CEP: 88475-000 - Centro – Anitápolis, Fone: (48) 3256-0131.

 Anitápolis, 25/04/2018. Adriana Motta Probst – Secretária Municipal de Saúde.

mailto:licita@anitapolis.sc.gov.br
http://www.anitapolis.sc.gov.br
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Antônio Carlos

Prefeitura

140º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2014 

Publicação Nº 1603550

140º Edital de Convocação dos aprovados no concurso público 
001/2014 - prefeitura municipal de Antônio Carlos

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos/SC, no uso 
de suas atribuições legais e em cumprimento ao prescrito no Art. 
37, inciso I e II da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, 
bem como na Lei municipal nº. 558, de 30 de novembro de 1992 e 
outras correlatas, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso 
Público para provimento nos cargos constantes no anexo I do pre-
sente, para apresentação no período de 26/04/2018 a 25/05/2018 
(de segunda a sexta-feira), das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 
às 17:00 horas na sede da Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças,localizada na Praça Anchieta, nº 10, bairro Centro, An-
tônio Carlos/SC, munido dos documentos necessários, para fins 
de tomar posse no cargo em que foi aprovado. O Candidato que 
não comparecer no prazo estipulado ou deixar de apresentar a 
documentação exigida, será considerado desistente e ensejará na 
convocação do próximo aprovado, obedecendo a ordem de classi-
ficação.

Antônio Carlos, 25 de abril de 2018.
Geraldo Pauli
Prefeito Municipal

Anexo I

Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIF. NOME INSCRIÇÃO

39º ELENICE DECKER 0455

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
058/2018

Publicação Nº 1603479

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 058/2018; Modalidade: Pregão Presencial 
nº 042/2018; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: A presente 
licitação tem como objeto aquisição de material esportivo a ser 
utilizado nas aulas das modalidades esportivas oferecidas pela Se-
cretaria de Esportes, Turismo, Indústria e Comércio, e nas escolas 
da rede de ensino do Município de Antônio Carlos/SC. Entrega dos 
envelopes e abertura: Dia 17 de maio de 2018, as 09h00min na 
Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações no setor 
de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, localizado 
na Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07:30 às 
11:30 e das 13:00 às 17:00, pelo fone (48) 3272-8617, pelo e-mail 
licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.
Antônio Carlos, 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
069/2018

Publicação Nº 1603182

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 069/2018; Modalidade: Pregão Presencial 
nº 051/2018; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: A presente li-
citação tem como objeto aquisição de material elétrico a ser utili-
zado na ampliação da rede elétrica e fornecimento de eletricidade 
para a nova oficina mecânica da Secretaria de Transportes, Obras 
e Serviços Públicos do Município de Antônio Carlos/SC. Entrega dos 
envelopes e abertura: Dia 10 de maio de 2018, as 14h00min na 
Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações no setor 
de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, localizado 
na Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07:30 às 
11:30 e das 13:00 às 17:00, pelo fone (48) 3272-8617, pelo e-mail 
licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.
Antônio Carlos, 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
070/2018

Publicação Nº 1603570

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 070/2018; Modalidade: Pregão Presencial 
nº 052/2018; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: A presente lici-
tação tem como objeto a aquisição de peças novas para reposição 
na minicarregadeira compacta S175 (BOB CAT) da Secretaria de 
Transportes, Obras e Serviços Públicos do Município de Antônio 
Carlos/SC. Entrega dos envelopes e abertura: Dia 17 de maio de 
2018, as 14h00min na Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e 
informações no setor de licitações da Prefeitura Municipal de An-
tônio Carlos, localizado na Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio 
Carlos/SC, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, pelo fone (48) 
3272-8617, pelo e-mail licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.
Antônio Carlos, 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2018

Publicação Nº 1603171

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço nº 071/2018; Origem: Edital de Processo 
Licitatório n. 55/2018, Pregão Presencial n. 41/2018; Contratan-
te: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: MARIO 
PRIM; Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios (frutas 
e verduras) para uso na merenda das unidades escolares da rede 
municipal de Antônio Carlos/SC. Valor: Empresa vencedora do cer-
tame para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, com valor total estimado 
em R$ 84.965,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e 
cinco reais). Prazo: 24/04/2018 – 24/04/2019.
Antônio Carlos, 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1569/2018
Publicação Nº 1603590

LEI NO 1.569/2018

“DEFINE O NOVO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições 
legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei define o novo perímetro urbano do Município de 
Antônio Carlos.

Art. 2º Para os efeitos de interpretação e aplicação desta lei são 
adotadas as seguintes definições:

I - Área urbana: é a área de um município caracterizada pela edifi-
cação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados 
às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação 
e circulação. Bem como as áreas urbanizáveis, constantes de lo-
teamentos aprovados, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio.

II - Área de expansão urbana: é a área correspondente à transição 
entre a área urbana e rural, com tendência a ocupação e adensa-
mento.

III - Área Rural: correspondem as áreas fora do perímetro da área 
urbana, da área de expansão urbana e da área de expansão indus-
trial, com desenvolvimento de atividades agropecuárias, agroin-
dustriais e turismo.

Art. 3° São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:

I. Anexo 1 – Mapa do Perímetro Urbano;
II. Anexo 2 – Mapa do Perímetro Urbano Guiomar

Art. 4° As coordenadas descritas a seguir estão em formato UTM 
da Projeção Universal Transversal de Mercator, sob o Datum SAD-
69.

MEMORIAL DESCRITIVO
ZONEAMENTO URBANO

Inicia-se se no marco denominado 'V1', georreferenciado no Siste-
ma Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coorde-
nadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 723382.021 
m e N= 6955874.977 m ; 
 Daí segue com o azimute de 186°47'30" e a distância de 49.61 m 
até o marco 'V2' (E=723376.154 m e N=6955825.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 208°17'02" e a distância de 40.81 m 
até o marco 'V3' (E=723356.816 m e N=6955789.777 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 186°19'40" e a distância de 30.21 m 
até o marco 'V4' (E=723353.486 m e N=6955759.747 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°46'26" e a distância de 28.94 m 
até o marco 'V5' (E=723353.095 m e N=6955730.808 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 168°53'33" e a distância de 45.32 m 
até o marco 'V6' (E=723361.826 m e N=6955686.337 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 189°27'34" e a distância de 42.10 m 
até o marco 'V7' (E=723354.907 m e N=6955644.810 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°04'41" e a distância de 36.09 m 
até o marco 'V8' (E=723352.340 m e N=6955608.809 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 204°37'50" e a distância de 34.71 m 
até o marco 'V9' (E=723337.875 m e N=6955577.259 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 207°46'00" e a distância de 23.80 m 
até o marco 'V10' (E=723326.786 m e N=6955556.197 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°08'00" e a distância de 47.48 m 

até o marco 'V11' (E=723311.224 m e N=6955511.341 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°16'57" e a distância de 74.56 m 
até o marco 'V12' (E=723321.236 m e N=6955437.456 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°16'42" e a distância de 37.85 m 
até o marco 'V13' (E=723326.322 m e N=6955399.945 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°41'47" e a distância de 23.74 m 
até o marco 'V14' (E=723323.143 m e N=6955376.421 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 206°33'55" e a distância de 33.82 m 
até o marco 'V15' (E=723308.020 m e N=6955346.176 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 178°11'16" e a distância de 0.80 m 
até o marco 'V16' (E=723308.046 m e N=6955345.377 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 205°04'18" e a distância de 24.89 m 
até o marco 'V17' (E=723297.498 m e N=6955322.830 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°03'05" e a distância de 15.69 m 
até o marco 'V18' (E=723291.354 m e N=6955308.393 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°33'56" e a distância de 38.97 m 
até o marco 'V19' (E=723275.774 m e N=6955272.673 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°33'56" e a distância de 136.06 m 
até o marco 'V20' (E=723221.377 m e N=6955147.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°33'56" e a distância de 85.77 m 
até o marco 'V21' (E=723187.086 m e N=6955069.340 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 206°41'40" e a distância de 204.34 m 
até o marco 'V22' (E=723095.289 m e N=6954886.779 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 146°47'36" e a distância de 47.69 m 
até o marco 'V23' (E=723121.409 m e N=6954846.874 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 150°58'58" e a distância de 63.75 m 
até o marco 'V24' (E=723152.332 m e N=6954791.127 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 167°46'19" e a distância de 65.03 m 
até o marco 'V25' (E=723166.105 m e N=6954727.572 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°31'47" e a distância de 64.19 m 
até o marco 'V26' (E=723177.770 m e N=6954664.452 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°47'45" e a distância de 64.26 m 
até o marco 'V27' (E=723176.878 m e N=6954600.202 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 182°01'13" e a distância de 64.29 m 
até o marco 'V28' (E=723174.611 m e N=6954535.950 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 151°52'29" e a distância de 60.99 m 
até o marco 'V29' (E=723203.361 m e N=6954482.163 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 136°14'18" e a distância de 64.20 m 
até o marco 'V30' (E=723247.767 m e N=6954435.795 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 140°57'24" e a distância de 64.06 m 
até o marco 'V31' (E=723288.117 m e N=6954386.044 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°52'09" e a distância de 53.18 m 
até o marco 'V32' (E=723317.958 m e N=6954342.020 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°52'09" e a distância de 11.82 m 
até o marco 'V33' (E=723324.589 m e N=6954332.237 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°06'36" e a distância de 64.03 m 
até o marco 'V34' (E=723342.121 m e N=6954270.650 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°23'27" e a distância de 64.31 m 
até o marco 'V35' (E=723347.289 m e N=6954206.544 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°08'30" e a distância de 64.33 m 
até o marco 'V36' (E=723347.130 m e N=6954142.219 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 182°45'08" e a distância de 64.51 m 
até o marco 'V37' (E=723344.033 m e N=6954077.786 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°14'22" e a distância de 64.53 m 
até o marco 'V38' (E=723340.386 m e N=6954013.355 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°36'34" e a distância de 64.34 m 
até o marco 'V39' (E=723338.578 m e N=6953949.038 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 177°50'11" e a distância de 63.29 m 
até o marco 'V40' (E=723340.968 m e N=6953885.795 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°10'37" e a distância de 65.01 m 
até o marco 'V41' (E=723346.434 m e N=6953821.014 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°02'36" e a distância de 64.15 m 
até o marco 'V42' (E=723351.977 m e N=6953757.099 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°54'50" e a distância de 13.89 m 
até o marco 'V43' (E=723353.209 m e N=6953743.261 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°25'21" e a distância de 376.82 m 
até o marco 'V44' (E=723046.732 m e N=6953524.028 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°25'21" e a distância de 57.58 m 
até o marco 'V45' (E=722999.898 m e N=6953490.526 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 265°53'48" e a distância de 301.78 m 
até o marco 'V46' (E=722698.890 m e N=6953468.932 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 244°28'24" e a distância de 83.40 m 
até o marco 'V47' (E=722623.628 m e N=6953432.991 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 210°42'58" e a distância de 166.18 m 
até o marco 'V48' (E=722538.744 m e N=6953290.123 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 324°17'19" e a distância de 48.66 m 
até o marco 'V49' (E=722510.340 m e N=6953329.635 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 220°14'09" e a distância de 19.49 m 
até o marco 'V50' (E=722497.753 m e N=6953314.759 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°10'55" e a distância de 176.84 m 
até o marco 'V51' (E=722403.565 m e N=6953165.087 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°10'44" e a distância de 126.53 m 
até o marco 'V52' (E=722336.178 m e N=6953057.991 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°10'55" e a distância de 716.81 m 
até o marco 'V53' (E=721954.399 m e N=6952451.313 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 138°01'47" e a distância de 49.04 m 
até o marco 'V54' (E=721987.198 m e N=6952414.848 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 146°44'33" e a distância de 25.71 m 
até o marco 'V55' (E=722001.297 m e N=6952393.350 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 157°54'20" e a distância de 49.87 m 
até o marco 'V56' (E=722020.053 m e N=6952347.145 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 160°57'19" e a distância de 69.07 m 
até o marco 'V57' (E=722042.590 m e N=6952281.858 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 173°51'53" e a distância de 38.10 m 
até o marco 'V58' (E=722046.662 m e N=6952243.973 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°26'35" e a distância de 46.87 m 
até o marco 'V59' (E=722046.300 m e N=6952197.106 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 96°37'23" e a distância de 28.77 m 
até o marco 'V60' (E=722074.882 m e N=6952193.787 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 220°10'42" e a distância de 230.97 m 
até o marco 'V61' (E=721925.865 m e N=6952017.314 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 306°06'27" e a distância de 32.27 m 
até o marco 'V62' (E=721899.794 m e N=6952036.331 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 327°07'23" e a distância de 72.30 m 
até o marco 'V63' (E=721860.549 m e N=6952097.048 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 336°16'59" e a distância de 35.50 m 
até o marco 'V64' (E=721846.271 m e N=6952129.548 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 342°45'41" e a distância de 33.42 m 
até o marco 'V65' (E=721836.368 m e N=6952161.465 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°32'23" e a distância de 44.45 m até 
o marco 'V66' (E=721842.968 m e N=6952205.422 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°22'58" e a distância de 30.18 m até 
o marco 'V67' (E=721846.846 m e N=6952235.347 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 339°29'11" e a distância de 22.85 m 
até o marco 'V68' (E=721838.839 m e N=6952256.746 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 342°23'00" e a distância de 27.37 m 
até o marco 'V69' (E=721830.557 m e N=6952282.830 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 333°21'34" e a distância de 12.91 m 
até o marco 'V70' (E=721824.769 m e N=6952294.367 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 284°22'22" e a distância de 32.42 m 
até o marco 'V71' (E=721793.362 m e N=6952302.415 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 299°11'25" e a distância de 68.20 m 
até o marco 'V72' (E=721733.824 m e N=6952335.676 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 311°07'51" e a distância de 183.35 m 
até o marco 'V73' (E=721595.726 m e N=6952456.278 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 226°38'12" e a distância de 94.44 m 
até o marco 'V74' (E=721527.065 m e N=6952391.431 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 177°35'07" e a distância de 114.01 m 
até o marco 'V75' (E=721531.868 m e N=6952277.527 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 144°23'59" e a distância de 25.36 m 
até o marco 'V76' (E=721546.632 m e N=6952256.905 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°24'02" e a distância de 19.87 m 
até o marco 'V77' (E=721549.259 m e N=6952237.213 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°37'22" e a distância de 20.81 m 
até o marco 'V78' (E=721547.944 m e N=6952216.444 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°00'00" e a distância de 18.05 m 
até o marco 'V79' (E=721547.944 m e N=6952198.393 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°48'28" e a distância de 31.33 m 

até o marco 'V80' (E=721550.235 m e N=6952167.141 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°56'23" e a distância de 20.02 m 
até o marco 'V81' (E=721549.907 m e N=6952147.121 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°59'08" e a distância de 70.22 m 
até o marco 'V82' (E=721558.482 m e N=6952077.423 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°38'26" e a distância de 21.88 m 
até o marco 'V83' (E=721564.278 m e N=6952056.324 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 156°47'35" e a distância de 23.11 m 
até o marco 'V84' (E=721573.385 m e N=6952035.081 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 151°50'35" e a distância de 40.36 m 
até o marco 'V85' (E=721592.428 m e N=6951999.502 m);
aí segue com o azimute de 175°14'00" e a distância de 19.93 m até 
o marco 'V86' (E=721594.084 m e N=6951979.644 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 182°17'10" e a distância de 30.57 m 
até o marco 'V87' (E=721592.865 m e N=6951949.096 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 153°21'27" e a distância de 51.05 m 
até o marco 'V88' (E=721615.756 m e N=6951903.469 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°22'37" e a distância de 55.98 m 
até o marco 'V89' (E=721570.253 m e N=6951870.864 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 157°50'01" e a distância de 35.51 m 
até o marco 'V90' (E=721583.649 m e N=6951837.983 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°43'55" e a distância de 121.13 m 
até o marco 'V91' (E=721603.157 m e N=6951718.435 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°43'31" e a distância de 345.81 m 
até o marco 'V92' (E=721797.907 m e N=6951432.672 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 211°03'22" e a distância de 162.88 m 
até o marco 'V93' (E=721713.880 m e N=6951293.138 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°24'15" e a distância de 13.86 m 
até o marco 'V94' (E=721704.151 m e N=6951303.005 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 280°36'54" e a distância de 137.37 m 
até o marco 'V95' (E=721569.130 m e N=6951328.311 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 229°25'29" e a distância de 153.32 m 
até o marco 'V96' (E=721452.672 m e N=6951228.581 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 333°38'52" e a distância de 153.27 m 
até o marco 'V97' (E=721384.639 m e N=6951365.919 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 335°55'59" e a distância de 424.05 m 
até o marco 'V98' (E=721211.707 m e N=6951753.110 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 51°43'37" e a distância de 176.55 m 
até o marco 'V99' (E=721350.308 m e N=6951862.464 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 331°31'33" e a distância de 170.69 
m até o marco 'V100' (E=721268.928 m e N=6952012.509 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 74°28'34" e a distância de 47.51 m 
até o marco 'V101' (E=721314.704 m e N=6952025.224 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 45°00'00" e a distância de 30.57 m 
até o marco 'V102' (E=721336.321 m e N=6952046.841 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 353°59'28" e a distância de 24.29 m 
até o marco 'V103' (E=721333.778 m e N=6952071.000 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 322°07'31" e a distância de 29.00 m 
até o marco 'V104' (E=721315.976 m e N=6952093.889 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 3°00'46" e a distância de 24.19 m até 
o marco 'V105' (E=721317.248 m e N=6952118.048 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 58°29'45" e a distância de 46.23 m 
até o marco 'V106' (E=721356.666 m e N=6952142.208 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°42'36" e a distância de 26.94 m 
até o marco 'V107' (E=721382.097 m e N=6952151.109 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 314°21'23" e a distância de 320.11 
m até o marco 'V108' (E=721153.217 m e N=6952374.904 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 319°14'11" e a distância de 146.06 
m até o marco 'V109' (E=721057.850 m e N=6952485.530 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 308°19'13" e a distância de 100.48 
m até o marco 'V110' (E=720979.016 m e N=6952547.835 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 280°28'34" e a distância de 142.35 
m até o marco 'V111' (E=720839.037 m e N=6952573.718 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 229°53'26" e a distância de 32.33 m 
até o marco 'V112' (E=720814.314 m e N=6952552.892 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 217°45'09" e a distância de 13.15 m 
até o marco 'V113' (E=720806.261 m e N=6952542.492 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 197°15'36" e a distância de 53.77 m 
até o marco 'V114' (E=720790.307 m e N=6952491.143 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 216°21'13" e a distância de 36.60 m 
até o marco 'V115' (E=720768.612 m e N=6952461.667 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 242°06'27" e a distância de 24.42 m 
até o marco 'V116' (E=720747.025 m e N=6952450.241 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 258°23'11" e a distância de 21.28 m 
até o marco 'V117' (E=720726.184 m e N=6952445.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 264°27'20" e a distância de 26.65 m 
até o marco 'V118' (E=720699.662 m e N=6952443.383 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 216°11'16" e a distância de 35.84 m 
até o marco 'V119' (E=720678.499 m e N=6952414.455 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 209°19'39" e a distância de 22.39 m 
até o marco 'V120' (E=720667.533 m e N=6952394.936 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 194°15'19" e a distância de 50.43 m 
até o marco 'V121' (E=720655.114 m e N=6952346.056 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 201°30'45" e a distância de 48.37 m 
até o marco 'V122' (E=720637.377 m e N=6952301.056 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 242°25'08" e a distância de 21.81 m 
até o marco 'V123' (E=720618.048 m e N=6952290.959 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 232°46'09" e a distância de 21.59 m 
até o marco 'V124' (E=720600.860 m e N=6952277.898 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 246°16'16" e a distância de 19.57 m 
até o marco 'V125' (E=720582.941 m e N=6952270.022 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 190°23'47" e a distância de 19.42 m 
até o marco 'V126' (E=720579.437 m e N=6952250.924 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 177°33'05" e a distância de 17.27 m 
até o marco 'V127' (E=720580.175 m e N=6952233.666 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 155°26'48" e a distância de 25.58 m 
até o marco 'V128' (E=720590.806 m e N=6952210.396 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°25'53" e a distância de 40.08 m 
até o marco 'V129' (E=720596.085 m e N=6952170.668 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 177°03'57" e a distância de 22.44 m 
até o marco 'V130' (E=720597.233 m e N=6952148.261 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 148°19'43" e a distância de 25.30 m 
até o marco 'V131' (E=720610.515 m e N=6952126.733 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 161°00'40" e a distância de 30.28 m 
até o marco 'V132' (E=720620.368 m e N=6952098.099 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°39'15" e a distância de 26.41 m 
até o marco 'V133' (E=720622.829 m e N=6952071.799 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 188°04'02" e a distância de 40.00 m 
até o marco 'V134' (E=720617.216 m e N=6952032.196 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 208°16'39" e a distância de 49.36 m 
até o marco 'V135' (E=720593.833 m e N=6951988.729 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 215°16'38" e a distância de 30.42 m 
até o marco 'V136' (E=720576.262 m e N=6951963.892 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 218°08'19" e a distância de 52.06 m 
até o marco 'V137' (E=720544.113 m e N=6951922.947 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 337°39'31" e a distância de 113.17 
m até o marco 'V138' (E=720501.094 m e N=6952027.622 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 28°46'43" e a distância de 24.53 m 
até o marco 'V139' (E=720512.901 m e N=6952049.120 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 27°29'12" e a distância de 18.07 m 
até o marco 'V140' (E=720521.241 m e N=6952065.149 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°10'03" e a distância de 12.11 m até 
o marco 'V141' (E=720522.752 m e N=6952077.166 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 325°34'19" e a distância de 31.20 m 
até o marco 'V142' (E=720505.111 m e N=6952102.903 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 348°03'21" e a distância de 36.84 m 
até o marco 'V143' (E=720497.488 m e N=6952138.941 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°51'25" e a distância de 37.75 m 
até o marco 'V144' (E=720496.076 m e N=6952176.664 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 334°23'43" e a distância de 34.46 m 
até o marco 'V145' (E=720481.186 m e N=6952207.737 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°33'05" e a distância de 40.38 m 
até o marco 'V146' (E=720479.461 m e N=6952248.078 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 4°39'30" e a distância de 21.86 m até 
o marco 'V147' (E=720481.236 m e N=6952269.870 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 10°23'47" e a distância de 44.44 m 
até o marco 'V148' (E=720489.256 m e N=6952313.580 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 35°17'29" e a distância de 31.04 m 

até o marco 'V149' (E=720507.189 m e N=6952338.916 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 49°23'31" e a distância de 23.05 m 
até o marco 'V150' (E=720524.685 m e N=6952353.916 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 66°46'27" e a distância de 28.49 m 
até o marco 'V151' (E=720550.867 m e N=6952365.152 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 50°07'15" e a distância de 10.01 m 
até o marco 'V152' (E=720558.546 m e N=6952371.568 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 14°01'14" e a distância de 55.81 m 
até o marco 'V153' (E=720572.068 m e N=6952425.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°51'01" e a distância de 21.80 m 
até o marco 'V154' (E=720581.229 m e N=6952445.498 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 29°19'39" e a distância de 26.57 m 
até o marco 'V155' (E=720594.244 m e N=6952468.664 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 36°11'17" e a distância de 42.88 m 
até o marco 'V156' (E=720619.560 m e N=6952503.269 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 50°29'52" e a distância de 50.65 m 
até o marco 'V157' (E=720658.640 m e N=6952535.487 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 76°39'47" e a distância de 44.19 m 
até o marco 'V158' (E=720701.633 m e N=6952545.679 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 15°10'14" e a distância de 11.09 m 
até o marco 'V159' (E=720704.536 m e N=6952556.386 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°42'26" e a distância de 33.78 m 
até o marco 'V160' (E=720716.482 m e N=6952587.987 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 33°20'31" e a distância de 41.23 m 
até o marco 'V161' (E=720739.143 m e N=6952622.431 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 286°46'37" e a distância de 239.83 
m até o marco 'V162' (E=720509.524 m e N=6952691.657 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 348°40'09" e a distância de 270.10 
m até o marco 'V163' (E=720456.457 m e N=6952956.488 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 30°31'44" e a distância de 59.97 m 
até o marco 'V164' (E=720486.920 m e N=6953008.143 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 10°51'51" e a distância de 215.51 m 
até o marco 'V165' (E=720527.538 m e N=6953219.786 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 10°51'51" e a distância de 40.86 m 
até o marco 'V166' (E=720535.240 m e N=6953259.912 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 26°33'55" e a distância de 125.11 m 
até o marco 'V167' (E=720591.189 m e N=6953371.810 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 38°21'17" e a distância de 186.47 m 
até o marco 'V168' (E=720706.901 m e N=6953518.039 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 2°14'45" e a distância de 129.80 m 
até o marco 'V169' (E=720711.987 m e N=6953647.738 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 306°46'09" e a distância de 144.45 
m até o marco 'V170' (E=720596.276 m e N=6953734.205 m) ; 
 Daí segue com
o azimute de 308°44'12" e a distância de 148.34 m até o marco 
'V171' (E=720480.564 m e N=6953827.029 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 277°29'54" e a distância de 144.49 
m até o marco 'V172' (E=720337.305 m e N=6953845.886 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 295°39'27" e a distância de 358.78 
m até o marco 'V173' (E=720013.901 m e N=6954001.234 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 284°11'59" e a distância de 265.17 
m até o marco 'V174' (E=719756.831 m e N=6954066.282 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 284°11'59" e a distância de 113.24 
m até o marco 'V175' (E=719647.055 m e N=6954094.059 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 273°31'18" e a distância de 82.81 m 
até o marco 'V176' (E=719564.404 m e N=6954099.145 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 255°40'39" e a distância de 61.68 m 
até o marco 'V177' (E=719504.640 m e N=6954083.887 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°47'48" e a distância de 75.68 m 
até o marco 'V178' (E=719442.800 m e N=6954040.258 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 211°08'53" e a distância de 18.11 m 
até o marco 'V179' (E=719433.433 m e N=6954024.759 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 255°57'49" e a distância de 15.73 m 
até o marco 'V180' (E=719418.174 m e N=6954020.945 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 321°47'46" e a distância de 87.38 m 
até o marco 'V181' (E=719364.133 m e N=6954089.609 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 230°07'42" e a distância de 45.20 m 
até o marco 'V182' (E=719329.447 m e N=6954060.636 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 230°07'42" e a distância de 25.22 m 
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até o marco 'V183' (E=719310.092 m e N=6954044.469 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 257°48'32" e a distância de 105.37 
m até o marco 'V184' (E=719207.095 m e N=6954022.217 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 228°25'26" e a distância de 52.69 m 
até o marco 'V185' (E=719167.677 m e N=6953987.249 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°44'49" e a distância de 52.69 m 
até o marco 'V186' (E=719149.875 m e N=6953937.658 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 195°11'09" e a distância de 92.23 m 
até o marco 'V187' (E=719125.715 m e N=6953848.648 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°21'46" e a distância de 200.91 
m até o marco 'V188' (E=718924.808 m e N=6953849.920 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 215°49'36" e a distância de 178.11 
m até o marco 'V189' (E=718820.552 m e N=6953705.507 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 280°12'51" e a distância de 205.35 
m até o marco 'V190' (E=718618.452 m e N=6953741.922 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 197°56'58" e a distância de 135.88 
m até o marco 'V191' (E=718576.575 m e N=6953612.651 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 247°27'09" e a distância de 122.98 
m até o marco 'V192' (E=718462.994 m e N=6953565.494 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 322°33'57" e a distância de 77.73 m 
até o marco 'V193' (E=718415.745 m e N=6953627.217 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 30°07'54" e a distância de 100.35 m 
até o marco 'V194' (E=718466.118 m e N=6953714.004 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 9°20'07" e a distância de 44.90 m até 
o marco 'V195' (E=718473.401 m e N=6953758.308 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 3°00'46" e a distância de 23.09 m até 
o marco 'V196' (E=718474.615 m e N=6953781.371 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 52°32'59" e a distância de 35.93 m 
até o marco 'V197' (E=718503.140 m e N=6953803.219 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°15'41" e a distância de 47.26 m 
até o marco 'V198' (E=718522.561 m e N=6953846.310 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 267°18'08" e a distância de 232.10 
m até o marco 'V199' (E=718290.723 m e N=6953835.386 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 322°28'33" e a distância de 191.31 
m até o marco 'V200' (E=718174.197 m e N=6953987.113 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 226°04'51" e a distância de 34.03 m 
até o marco 'V201' (E=718149.684 m e N=6953963.507 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 264°33'35" e a distância de 45.49 m 
até o marco 'V202' (E=718104.402 m e N=6953959.195 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 269°15'56" e a distância de 47.34 m 
até o marco 'V203' (E=718057.064 m e N=6953958.588 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 244°05'36" e a distância de 23.61 m 
até o marco 'V204' (E=718035.822 m e N=6953948.271 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 266°00'33" e a distância de 26.16 m 
até o marco 'V205' (E=718009.725 m e N=6953946.450 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 255°52'20" e a distância de 14.45 m 
até o marco 'V206' (E=717995.715 m e N=6953942.924 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 279°57'04" e a distância de 34.45 m 
até o marco 'V207' (E=717961.779 m e N=6953948.878 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 274°45'50" e a distância de 36.54 m 
até o marco 'V208' (E=717925.365 m e N=6953951.912 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 248°11'55" e a distância de 32.68 m 
até o marco 'V209' (E=717895.020 m e N=6953939.774 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°14'47" e a distância de 37.39 m 
até o marco 'V210' (E=717864.674 m e N=6953917.926 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 253°22'09" e a distância de 48.77 m 
até o marco 'V211' (E=717817.942 m e N=6953903.967 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 249°54'17" e a distância de 26.50 m 
até o marco 'V212' (E=717793.059 m e N=6953894.863 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 227°01'17" e a distância de 36.50 m 
até o marco 'V213' (E=717766.355 m e N=6953869.980 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°38'22" e a distância de 480.03 
m até o marco 'V214' (E=717802.854 m e N=6953391.337 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 226°20'19" e a distância de 296.99 
m até o marco 'V215' (E=717588.001 m e N=6953186.297 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 271°03'01" e a distância de 49.85 m 
até o marco 'V216' (E=717538.158 m e N=6953187.211 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 343°09'16" e a distância de 318.33 
m até o marco 'V217' (E=717445.908 m e N=6953491.878 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 323°15'09" e a distância de 113.61 
m até o marco 'V218' (E=717377.935 m e N=6953582.914 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 309°48'20" e a distância de 85.32 m 
até o marco 'V219' (E=717312.389 m e N=6953637.536 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 305°16'21" e a distância de 60.96 m 
até o marco 'V220' (E=717262.623 m e N=6953672.736 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 276°42'36" e a distância de 62.33 m 
até o marco 'V221' (E=717200.718 m e N=6953680.019 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 188°58'22" e a distância de 23.35 m 
até o marco 'V222' (E=717197.077 m e N=6953656.957 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 202°37'11" e a distância de 31.56 m 
até o marco 'V223' (E=717184.939 m e N=6953627.825 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 237°45'15" e a distância de 69.38 m 
até o marco 'V224' (E=717126.256 m e N=6953590.805 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 264°00'58" e a distância de 186.31 
m até o marco 'V225' (E=716940.962 m e N=6953571.383 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°38'38" e a distância de 27.01 m 
até o marco 'V226' (E=716913.955 m e N=6953571.687 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 262°06'30" e a distância de 35.32 m 
até o marco 'V227' (E=716878.967 m e N=6953566.837 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 254°14'56" e a distância de 52.56 m 
até o marco 'V228' (E=716828.381 m e N=6953552.569 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 275°22'42" e a distância de 119.78 
m até o marco 'V229' (E=716709.124 m e N=6953563.797 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°24'53" e a distância de 69.11 m 
até o marco 'V230' (E=716721.820 m e N=6953495.859 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 274°12'39" e a distância de 62.78 m 
até o marco 'V231' (E=716659.206 m e N=6953500.469 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 269°46'45" e a distância de 63.25 m 
até o marco 'V232' (E=716595.959 m e N=6953500.226 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 274°01'40" e a distância de 77.40 m 
até o marco 'V233' (E=716518.748 m e N=6953505.662 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 289°25'20" e a distância de 58.51 m 
até o marco 'V234' (E=716463.570 m e N=6953525.117 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 306°06'17" e a distância de 57.14 m 
até o marco 'V235' (E=716417.407 m e N=6953558.786 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 318°53'59" e a distância de 78.69 m 
até o marco 'V236' (E=716365.676 m e N=6953618.086 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 322°06'37" e a distância de 70.11 m 
até o marco 'V237' (E=716322.620 m e N=6953673.414 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 54°09'36" e a distância de 62.00 m 
até o marco 'V238' (E=716372.882 m e N=6953709.718 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 286°02'40" e a distância de 194.49 
m até o marco 'V239' (E=716185.971 m e N=6953763.470 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 295°24'28" e a distância de 53.75 m 
até o marco 'V240' (E=716137.418 m e N=6953786.533 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 308°58'34" e a distância de 171.75 
m até o marco 'V241' (E=716003.899 m e N=6953894.562 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 332°30'03" e a distância de 99.89 m 
até o marco 'V242' (E=715957.774 m e N=6953983.171 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 336°48'05" e a distância de 55.46 m 
até o marco 'V243' (E=715935.925 m e N=6954034.151 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 257°11'45" e a distância de 54.77 m 
até o marco 'V244' (E=715882.518 m e N=6954022.013 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 231°06'56" e a distância de 336.11 
m até o marco 'V245' (E=715620.886 m e N=6953811.020 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 202°00'38" e a distância de 500.94 
m até o marco 'V246' (E=715433.145 m e N=6953346.595 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 202°05'07" e a distância de 80.36 m 
até o marco 'V247' (E=715402.932 m e N=6953272.132 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 113°19'01" e a distância de 401.22 
m até o marco 'V248' (E=715771.381 m e N=6953113.323 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°47'27" e a distância de 141.42 
m até o marco 'V249' (E=715759.570 m e N=6952972.395 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°16'45" e a distância de 1232.99 
m até o marco 'V250' (E=715352.473 m e N=6951808.551 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 243°27'39" e a distância de 79.69 m 
até o marco 'V251' (E=715281.184 m e N=6951772.947 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 295°30'16" e a distância de 240.55 
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m até o marco 'V252' (E=715064.078 m e N=6951876.522 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 287°10'51" e a distância de 122.21 
m até o marco 'V253' (E=714947.321 m e N=6951912.621 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 255°31'52" e a distância de 94.98 m 
até o marco 'V254' (E=714855.351 m e N=6951888.890 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 200°17'33" e a distância de 98.30 m 
até o marco 'V255' (E=714821.261 m e N=6951796.695 m);
Daí segue com o azimute de 186°57'32" e a distância de 83.22 m 
até o marco 'V256' (E=714811.178 m e N=6951714.087 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 207°50'37" e a distância de 68.92 m 
até o marco 'V257' (E=714778.986 m e N=6951653.142 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 117°15'16" e a distância de 107.49 
m até o marco 'V258' (E=714874.542 m e N=6951603.918 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 179°29'28" e a distância de 60.68 m 
até o marco 'V259' (E=714875.081 m e N=6951543.242 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 296°37'30" e a distância de 175.66 
m até o marco 'V260' (E=714718.050 m e N=6951621.964 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 201°48'27" e a distância de 74.79 m 
até o marco 'V261' (E=714690.265 m e N=6951552.524 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 196°41'45" e a distância de 258.86 
m até o marco 'V262' (E=714615.898 m e N=6951304.578 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 241°58'26" e a distância de 256.78 
m até o marco 'V263' (E=714389.230 m e N=6951183.923 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°00'30" e a distância de 211.28 
m até o marco 'V264' (E=714277.244 m e N=6951004.765 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 200°05'13" e a distância de 286.27 
m até o marco 'V265' (E=714178.925 m e N=6950735.905 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 246°18'52" e a distância de 133.65 
m até o marco 'V266' (E=714056.532 m e N=6950682.216 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 301°19'43" e a distância de 21.56 m 
até o marco 'V267' (E=714038.113 m e N=6950693.427 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 32°00'20" e a distância de 34.37 m 
até o marco 'V268' (E=714056.329 m e N=6950722.571 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 19°08'54" e a distância de 46.26 m 
até o marco 'V269' (E=714071.501 m e N=6950766.269 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 22°09'59" e a distância de 35.39 m 
até o marco 'V270' (E=714084.853 m e N=6950799.042 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 29°37'26" e a distância de 35.59 m 
até o marco 'V271' (E=714102.444 m e N=6950829.977 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 273°20'02" e a distância de 62.61 m 
até o marco 'V272' (E=714039.943 m e N=6950833.618 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 350°15'23" e a distância de 30.48 m 
até o marco 'V273' (E=714034.784 m e N=6950863.661 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'01" e a distância de 35.22 m até 
o marco 'V274' (E=714034.784 m e N=6950898.878 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 14°34'27" e a distância de 31.35 m 
até o marco 'V275' (E=714042.674 m e N=6950929.223 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 77°07'20" e a distância de 69.76 m 
até o marco 'V276' (E=714110.680 m e N=6950944.771 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 341°03'29" e a distância de 55.08 m 
até o marco 'V277' (E=714092.801 m e N=6950996.867 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 325°01'42" e a distância de 20.75 m 
até o marco 'V278' (E=714080.906 m e N=6951013.873 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°08'40" e a distância de 49.06 m 
até o marco 'V279' (E=714091.227 m e N=6951061.832 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 28°33'35" e a distância de 54.59 m 
até o marco 'V280' (E=714117.324 m e N=6951109.778 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 34°46'41" e a distância de 53.20 m 
até o marco 'V281' (E=714147.669 m e N=6951153.475 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 29°06'18" e a distância de 67.38 m 
até o marco 'V282' (E=714180.442 m e N=6951212.345 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°44'46" e a distância de 42.83 m 
até o marco 'V283' (E=714195.615 m e N=6951252.401 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 72°22'06" e a distância de 82.15 m 
até o marco 'V284' (E=714273.906 m e N=6951277.284 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 63°35'52" e a distância de 95.54 m 
até o marco 'V285' (E=714359.480 m e N=6951319.767 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°46'31" e a distância de 61.44 m 
até o marco 'V286' (E=714417.136 m e N=6951341.009 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 73°51'21" e a distância de 24.01 m 
até o marco 'V287' (E=714440.198 m e N=6951347.684 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 33°24'28" e a distância de 34.17 m 
até o marco 'V288' (E=714459.013 m e N=6951376.209 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 18°43'33" e a distância de 75.62 m 
até o marco 'V289' (E=714483.289 m e N=6951447.824 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 5°25'15" e a distância de 41.76 m até 
o marco 'V290' (E=714487.234 m e N=6951489.392 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 358°50'48" e a distância de 45.21 m 
até o marco 'V291' (E=714486.323 m e N=6951534.596 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°29'20" e a distância de 26.65 m 
até o marco 'V292' (E=714479.645 m e N=6951560.397 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 18°07'19" e a distância de 52.69 m 
até o marco 'V293' (E=714496.034 m e N=6951610.475 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 45°00'01" e a distância de 33.47 m 
até o marco 'V294' (E=714519.704 m e N=6951634.144 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°16'46" e a distância de 31.63 m 
até o marco 'V295' (E=714532.709 m e N=6951662.975 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 347°09'42" e a distância de 47.50 m 
até o marco 'V296' (E=714522.154 m e N=6951709.289 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 339°58'36" e a distância de 31.23 m 
até o marco 'V297' (E=714511.461 m e N=6951738.630 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 340°41'54" e a distância de 35.91 m 
até o marco 'V298' (E=714499.591 m e N=6951772.523 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 68°18'56" e a distância de 56.35 m 
até o marco 'V299' (E=714551.949 m e N=6951793.342 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 352°53'29" e a distância de 240.27 
m até o marco 'V300' (E=714522.215 m e N=6952031.762 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 29°44'07" e a distância de 433.62 m 
até o marco 'V301' (E=714737.287 m e N=6952408.285 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°55'13" e a distância de 388.02 m 
até o marco 'V302' (E=714743.518 m e N=6952796.257 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 27°53'38" e a distância de 708.48 m 
até o marco 'V303' (E=715074.971 m e N=6953422.425 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 19°12'42" e a distância de 441.74 m 
até o marco 'V304' (E=715220.329 m e N=6953839.565 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°05'22" e a distância de 28.94 m 
até o marco 'V305' (E=715230.270 m e N=6953866.747 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 281°44'21" e a distância de 30.43 m 
até o marco 'V306' (E=715200.473 m e N=6953872.939 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 290°02'45" e a distância de 35.27 m 
até o marco 'V307' (E=715167.340 m e N=6953885.028 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 289°38'55" e a distância de 92.70 m 
até o marco 'V308' (E=715080.036 m e N=6953916.199 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 287°46'42" e a distância de 123.00 
m até o marco 'V309' (E=714962.911 m e N=6953953.755 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 285°39'21" e a distância de 34.24 m 
até o marco 'V310' (E=714929.944 m e N=6953962.994 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 282°01'20" e a distância de 17.09 m 
até o marco 'V311' (E=714913.234 m e N=6953966.553 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 256°44'21" e a distância de 117.29 
m até o marco 'V312' (E=714799.075 m e N=6953939.649 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 256°28'04" e a distância de 53.95 m 
até o marco 'V313' (E=714746.626 m e N=6953927.026 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 255°07'24" e a distância de 24.26 m 
até o marco 'V314' (E=714723.176 m e N=6953920.797 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 221°03'59" e a distância de 46.63 m 
até o marco 'V315' (E=714692.542 m e N=6953885.639 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 219°38'24" e a distância de 79.22 m 
até o marco 'V316' (E=714642.006 m e N=6953824.638 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 221°17'11" e a distância de 80.83 m 
até o marco 'V317' (E=714588.672 m e N=6953763.899 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 219°36'00" e a distância de 55.33 m 
até o marco 'V318' (E=714553.405 m e N=6953721.269 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 214°47'53" e a distância de 42.79 m 
até o marco 'V319' (E=714528.985 m e N=6953686.130 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°50'46" e a distância de 25.53 m 
até o marco 'V320' (E=714528.162 m e N=6953660.616 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 194°17'52" e a distância de 44.41 m 
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até o marco 'V321' (E=714517.196 m e N=6953617.585 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 208°50'49" e a distância de 45.37 m 
até o marco 'V322' (E=714495.308 m e N=6953577.848 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 191°17'52" e a distância de 27.31 m 
até o marco 'V323' (E=714489.958 m e N=6953551.070 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 192°06'57" e a distância de 33.69 m 
até o marco 'V324' (E=714482.887 m e N=6953518.133 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 205°51'58" e a distância de 79.27 m 
até o marco 'V325' (E=714448.303 m e N=6953446.803 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 228°23'37" e a distância de 70.53 m 
até o marco 'V326' (E=714395.566 m e N=6953399.970 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 246°12'38" e a distância de 56.60 m 
até o marco 'V327' (E=714343.779 m e N=6953377.141 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 265°55'06" e a distância de 26.63 m 
até o marco 'V328' (E=714317.213 m e N=6953375.245 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°39'18" e a distância de 68.58 m 
até o marco 'V329' (E=714248.633 m e N=6953376.029 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°49'33" e a distância de 53.94 m 
até o marco 'V330' (E=714194.701 m e N=6953376.806 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 267°59'11" e a distância de 33.27 m 
até o marco 'V331' (E=714161.453 m e N=6953375.637 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 264°33'38" e a distância de 50.60 m 
até o marco 'V332' (E=714111.077 m e N=6953370.840 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 268°16'44" e a distância de 76.54 m 
até o marco 'V333' (E=714034.575 m e N=6953368.542 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 271°43'26" e a distância de 49.20 m 
até o marco 'V334' (E=713985.397 m e N=6953370.022 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 285°01'35" e a distância de 47.79 m 
até o marco 'V335' (E=713939.241 m e N=6953382.412 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 302°52'39" e a distância de 49.11 m 
até o marco 'V336' (E=713897.995 m e N=6953409.072 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 311°30'04" e a distância de 63.93 m 
até o marco 'V337' (E=713850.115 m e N=6953451.435 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 313°13'08" e a distância de 48.81 m 
até o marco 'V338' (E=713814.542 m e N=6953484.861 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°10'06" e a distância de 36.57 m 
até o marco 'V339' (E=713788.759 m e N=6953510.797 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 304°06'01" e a distância de 24.02 m 
até o marco 'V340' (E=713768.868 m e N=6953524.264 m); Daí
segue com o azimute de 294°07'08" e a distância de 28.52 m até o 
marco 'V341' (E=713742.837 m e N=6953535.918 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 297°00'00" e a distância de 37.05 m 
até o marco 'V342' (E=713709.823 m e N=6953552.740 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 288°39'35" e a distância de 14.53 m 
até o marco 'V343' (E=713696.062 m e N=6953557.387 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 245°50'23" e a distância de 18.70 m 
até o marco 'V344' (E=713678.998 m e N=6953549.733 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 240°48'39" e a distância de 35.52 m 
até o marco 'V345' (E=713647.992 m e N=6953532.412 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 253°39'02" e a distância de 28.34 m 
até o marco 'V346' (E=713620.802 m e N=6953524.435 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 251°28'10" e a distância de 19.04 m 
até o marco 'V347' (E=713602.747 m e N=6953518.384 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°30'20" e a distância de 44.13 m 
até o marco 'V348' (E=713579.033 m e N=6953481.168 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 216°48'14" e a distância de 53.50 m 
até o marco 'V349' (E=713546.984 m e N=6953438.333 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 224°00'27" e a distância de 29.36 m 
até o marco 'V350' (E=713526.584 m e N=6953417.214 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 237°17'08" e a distância de 40.60 m 
até o marco 'V351' (E=713492.421 m e N=6953395.270 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 249°31'24" e a distância de 79.92 m 
até o marco 'V352' (E=713417.546 m e N=6953367.310 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 256°05'57" e a distância de 35.32 m 
até o marco 'V353' (E=713383.259 m e N=6953358.824 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 254°44'35" e a distância de 18.93 m 
até o marco 'V354' (E=713364.996 m e N=6953353.842 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 245°35'13" e a distância de 26.21 m 
até o marco 'V355' (E=713341.125 m e N=6953343.007 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 251°21'40" e a distância de 29.04 m 
até o marco 'V356' (E=713313.606 m e N=6953333.726 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 251°22'34" e a distância de 90.08 m 
até o marco 'V357' (E=713228.243 m e N=6953304.959 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 250°44'54" e a distância de 52.44 m 
até o marco 'V358' (E=713178.733 m e N=6953287.667 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 249°55'42" e a distância de 55.28 m 
até o marco 'V359' (E=713126.815 m e N=6953268.697 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 318°28'36" e a distância de 16.15 m 
até o marco 'V360' (E=713116.112 m e N=6953280.785 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 217°39'02" e a distância de 130.46 
m até o marco 'V361' (E=713036.422 m e N=6953177.494 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 209°00'18" e a distância de 204.02 
m até o marco 'V362' (E=712937.496 m e N=6952999.064 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 215°18'40" e a distância de 249.90 
m até o marco 'V363' (E=712793.052 m e N=6952795.143 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 236°41'22" e a distância de 101.67 
m até o marco 'V364' (E=712708.085 m e N=6952739.307 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 259°42'35" e a distância de 214.04 
m até o marco 'V365' (E=712497.488 m e N=6952701.072 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 286°50'06" e a distância de 343.67 
m até o marco 'V366' (E=712168.544 m e N=6952800.605 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 226°01'56" e a distância de 95.29 m 
até o marco 'V367' (E=712099.964 m e N=6952734.452 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 206°48'21" e a distância de 64.60 m 
até o marco 'V368' (E=712070.832 m e N=6952676.796 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 217°56'00" e a distância de 52.32 m 
até o marco 'V369' (E=712038.666 m e N=6952635.526 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 208°53'12" e a distância de 60.30 m 
até o marco 'V370' (E=712009.534 m e N=6952582.725 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 251°54'22" e a distância de 128.97 
m até o marco 'V371' (E=711886.939 m e N=6952542.670 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°02'48" e a distância de 53.92 m 
até o marco 'V372' (E=711869.344 m e N=6952491.705 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°55'22" e a distância de 106.47 
m até o marco 'V373' (E=711862.061 m e N=6952385.487 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 215°55'23" e a distância de 73.45 m 
até o marco 'V374' (E=711818.965 m e N=6952326.004 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 227°35'09" e a distância de 66.58 m 
até o marco 'V375' (E=711769.810 m e N=6952281.097 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°58'37" e a distância de 113.77 
m até o marco 'V376' (E=711761.920 m e N=6952167.600 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 276°58'13" e a distância de 195.05 
m até o marco 'V377' (E=711568.314 m e N=6952191.270 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 193°16'44" e a distância de 155.89 
m até o marco 'V378' (E=711532.506 m e N=6952039.543 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 271°10'09" e a distância de 29.75 m 
até o marco 'V379' (E=711502.767 m e N=6952040.150 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 348°19'33" e a distância de 18.34 m 
até o marco 'V380' (E=711499.056 m e N=6952058.110 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 324°54'48" e a distância de 23.78 m 
até o marco 'V381' (E=711485.386 m e N=6952077.570 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 359°04'23" e a distância de 13.56 m 
até o marco 'V382' (E=711485.166 m e N=6952091.131 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°00'00" e a distância de 12.87 m 
até o marco 'V383' (E=711476.063 m e N=6952100.234 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 321°20'25" e a distância de 34.97 m 
até o marco 'V384' (E=711454.214 m e N=6952127.545 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 5°51'22" e a distância de 35.69 m até 
o marco 'V385' (E=711457.855 m e N=6952163.049 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 352°46'33" e a distância de 43.44 m 
até o marco 'V386' (E=711452.393 m e N=6952206.140 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 3°12'34" e a distância de 32.53 m até 
o marco 'V387' (E=711454.214 m e N=6952238.614 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°45'23" e a distância de 32.32 m 
até o marco 'V388' (E=711465.667 m e N=6952268.834 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 4°37'42" e a distância de 46.09 m até 
o marco 'V389' (E=711469.387 m e N=6952314.776 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°47'51" e a distância de 63.17 m 
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até o marco 'V390' (E=711466.959 m e N=6952377.894 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 298°18'03" e a distância de 89.61 m 
até o marco 'V391' (E=711388.061 m e N=6952420.378 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 18°18'03" e a distância de 90.29 m 
até o marco 'V392' (E=711416.412 m e N=6952506.100 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 26°45'51" e a distância de 301.22 m 
até o marco 'V393' (E=711552.060 m e N=6952775.054 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 134°20'24" e a distância de 206.39 
m até o marco 'V394' (E=711699.673 m e N=6952630.803 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 127°17'25" e a distância de 66.80 m 
até o marco 'V395' (E=711752.819 m e N=6952590.331 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 98°35'46" e a distância de 52.79 m 
até o marco 'V396' (E=711805.013 m e N=6952582.441 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 62°23'13" e a distância de 44.52 m 
até o marco 'V397' (E=711844.462 m e N=6952603.076 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 66°02'15" e a distância de 65.75 m 
até o marco 'V398' (E=711904.545 m e N=6952629.780 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°47'21" e a distância de 58.17 m 
até o marco 'V399' (E=711959.132 m e N=6952649.875 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 102°45'45" e a distância de 30.53 m 
até o marco 'V400' (E=711988.905 m e N=6952643.132 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 66°46'17" e a distância de 38.62 m 
até o marco 'V401' (E=712024.397 m e N=6952658.364 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 32°34'29" e a distância de 62.58 m 
até o marco 'V402' (E=712058.089 m e N=6952711.099 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°44'46" e a distância de 151.67 m 
até o marco 'V403' (E=712081.151 m e N=6952861.004 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 32°18'32" e a distância de 45.23 m 
até o marco 'V404' (E=712105.324 m e N=6952899.229 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 63°08'40" e a distância de 47.06 m 
até o marco 'V405' (E=712147.309 m e N=6952920.488 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 86°58'43" e a distância de 72.68 m 
até o marco 'V406' (E=712219.888 m e N=6952924.319 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°52'36" e a distância de 58.58 m 
até o marco 'V407' (E=712276.505 m e N=6952909.279 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 38°06'48" e a distância de 151.54 m 
até o marco 'V408' (E=712370.035 m e N=6953028.505 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 338°44'07" e a distância de 23.66 m 
até o marco 'V409' (E=712361.456 m e N=6953050.550 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 350°51'31" e a distância de 182.36 
m até o marco 'V410' (E=712332.484 m e N=6953230.594 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 66°59'25" e a distância de 82.35 m 
até o marco 'V411' (E=712408.279 m e N=6953262.782 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 109°30'42" e a distância de 296.19 
m até o marco 'V412' (E=712687.456 m e N=6953163.856 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 102°46'03" e a distância de 158.69 
m até o marco 'V413' (E=712842.221 m e N=6953128.787 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 16°49'54" e a distância de 115.25 m 
até o marco 'V414' (E=712875.593 m e N=6953239.102 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°44'26" e a distância de 39.37 m 
até o marco 'V415' (E=712889.535 m e N=6953275.919 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 52°04'57" e a distância de 86.10 m 
até o marco 'V416' (E=712957.456 m e N=6953328.827 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 59°42'29" e a distância de 88.64 m 
até o marco 'V417' (E=713033.990 m e N=6953373.535 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 335°27'41" e a distância de 73.53 m 
até o marco 'V418' (E=713003.452 m e N=6953440.424 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 71°47'57" e a distância de 25.59 m 
até o marco 'V419' (E=713027.758 m e N=6953448.416 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 75°23'15" e a distância de 116.49 m 
até o marco 'V420' (E=713140.478 m e N=6953477.803 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°44'54" e a distância de 45.44 m 
até o marco 'V421' (E=713183.375 m e N=6953492.785 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 71°22'34" e a distância de 91.12 m 
até o marco 'V422' (E=713269.726 m e N=6953521.885 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 71°21'40" e a distância de 18.96 m 
até o marco 'V423' (E=713287.687 m e N=6953527.943 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 65°35'13" e a distância de 32.14 m 
até o marco 'V424' (E=713316.956 m e N=6953541.228 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 74°44'35" e a distância de 37.31 m 
até o marco 'V425' (E=713352.953 m e N=6953551.047
) ; 
 Daí segue com o azimute de 76°05'57" e a distância de 26.20 m 
até o marco 'V426' (E=713378.385 m e N=6953557.341 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°31'24" e a distância de 42.82 m 
até o marco 'V427' (E=713418.501 m e N=6953572.321 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 36°48'14" e a distância de 26.60 m 
até o marco 'V428' (E=713434.439 m e N=6953593.623 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 32°30'20" e a distância de 60.92 m 
até o marco 'V429' (E=713467.177 m e N=6953645.000 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 39°44'29" e a distância de 55.55 m 
até o marco 'V430' (E=713502.690 m e N=6953687.714 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 71°28'10" e a distância de 94.06 m 
até o marco 'V431' (E=713591.871 m e N=6953717.606 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 60°48'39" e a distância de 19.81 m 
até o marco 'V432' (E=713609.167 m e N=6953727.268 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 65°50'23" e a distância de 77.22 m 
até o marco 'V433' (E=713679.626 m e N=6953758.875 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 92°48'31" e a distância de 71.37 m 
até o marco 'V434' (E=713750.911 m e N=6953755.377 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 108°39'35" e a distância de 59.91 m 
até o marco 'V435' (E=713807.668 m e N=6953736.210 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 117°00'00" e a distância de 46.61 m 
até o marco 'V436' (E=713849.194 m e N=6953715.052 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 114°07'08" e a distância de 40.96 m 
até o marco 'V437' (E=713886.575 m e N=6953698.316 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 124°06'01" e a distância de 60.86 m 
até o marco 'V438' (E=713936.973 m e N=6953664.194 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°10'06" e a distância de 52.55 m 
até o marco 'V439' (E=713974.019 m e N=6953626.929 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 133°13'08" e a distância de 42.41 m 
até o marco 'V440' (E=714004.927 m e N=6953597.886 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 131°30'04" e a distância de 45.48 m 
até o marco 'V441' (E=714038.986 m e N=6953567.752 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 91°43'26" e a distância de 15.64 m 
até o marco 'V442' (E=714054.619 m e N=6953567.281 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 88°16'44" e a distância de 64.03 m 
até o marco 'V443' (E=714118.621 m e N=6953569.204 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°33'38" e a distância de 50.09 m 
até o marco 'V444' (E=714168.489 m e N=6953573.953 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 87°59'11" e a distância de 44.21 m 
até o marco 'V445' (E=714212.668 m e N=6953575.506 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°49'33" e a distância de 58.60 m 
até o marco 'V446' (E=714271.258 m e N=6953574.661 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°39'18" e a distância de 37.26 m 
até o marco 'V447' (E=714308.516 m e N=6953574.235 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 25°51'58" e a distância de 9.47 m até 
o marco 'V448' (E=714312.646 m e N=6953582.753 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 11°17'52" e a distância de 27.33 m 
até o marco 'V449' (E=714318.001 m e N=6953609.558 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 13°16'09" e a distância de 41.67 m 
até o marco 'V450' (E=714327.565 m e N=6953650.116 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 28°50'49" e a distância de 44.55 m 
até o marco 'V451' (E=714349.062 m e N=6953689.142 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 1°50'46" e a distância de 21.75 m até 
o marco 'V452' (E=714349.762 m e N=6953710.880 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 15°06'29" e a distância de 30.96 m 
até o marco 'V453' (E=714357.832 m e N=6953740.772 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 21°12'49" e a distância de 47.02 m 
até o marco 'V454' (E=714374.847 m e N=6953784.608 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 34°47'53" e a distância de 68.60 m 
até o marco 'V455' (E=714413.997 m e N=6953840.941 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 39°36'00" e a distância de 66.66 m 
até o marco 'V456' (E=714456.485 m e N=6953892.301 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 41°17'11" e a distância de 80.90 m 
até o marco 'V457' (E=714509.866 m e N=6953953.092 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 39°38'24" e a distância de 78.83 m 
até o marco 'V458' (E=714560.157 m e N=6954013.798 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 41°03'59" e a distância de 57.40 m 
até o marco 'V459' (E=714597.867 m e N=6954057.076 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 49°38'31" e a distância de 46.65 m 
até o marco 'V460' (E=714633.415 m e N=6954087.285 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 63°24'10" e a distância de 47.24 m 
até o marco 'V461' (E=714675.657 m e N=6954108.436 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 75°07'24" e a distância de 43.38 m 
até o marco 'V462' (E=714717.586 m e N=6954119.574 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 76°28'04" e a distância de 56.77 m 
até o marco 'V463' (E=714772.778 m e N=6954132.857 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 76°44'21" e a distância de 71.44 m 
até o marco 'V464' (E=714842.316 m e N=6954149.245 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 16°28'40" e a distância de 42.91 m 
até o marco 'V465' (E=714854.488 m e N=6954190.395 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 340°19'38" e a distância de 26.91 m 
até o marco 'V466' (E=714845.428 m e N=6954215.738 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°13'40" e a distância de 35.66 m 
até o marco 'V467' (E=714836.336 m e N=6954250.215 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 352°18'57" e a distância de 28.27 m 
até o marco 'V468' (E=714832.557 m e N=6954278.229 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 358°50'08" e a distância de 82.47 m 
até o marco 'V469' (E=714830.881 m e N=6954360.683 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 282°03'32" e a distância de 149.40 
m até o marco 'V470' (E=714684.774 m e N=6954391.896 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°03'32" e a distância de 200.00 m 
até o marco 'V471' (E=714726.558 m e N=6954587.483 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 100°12'18" e a distância de 342.18 
m até o marco 'V472' (E=715063.323 m e N=6954526.859 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°30'45" e a distância de 81.12 m 
até o marco 'V473' (E=715052.717 m e N=6954446.436 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 186°54'05" e a distância de 49.49 m 
até o marco 'V474' (E=715046.771 m e N=6954397.306 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 193°35'51" e a distância de 28.70 m 
até o marco 'V475' (E=715040.023 m e N=6954369.409 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 194°36'31" e a distância de 30.63 m 
até o marco 'V476' (E=715032.298 m e N=6954339.770 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°58'50" e a distância de 30.40 m 
até o marco 'V477' (E=715031.248 m e N=6954309.390 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°58'21" e a distância de 25.22 m 
até o marco 'V478' (E=715033.458 m e N=6954284.265 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 158°36'34" e a distância de 51.95 m 
até o marco 'V479' (E=715052.405 m e N=6954235.893 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 171°39'04" e a distância de 30.03 m 
até o marco 'V480' (E=715056.766 m e N=6954206.181 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 182°35'01" e a distância de 30.80 m 
até o marco 'V481' (E=715055.377 m e N=6954175.409 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 191°08'20" e a distância de 34.70 m 
até o marco 'V482' (E=715048.673 m e N=6954141.361 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 107°46'42" e a distância de 121.38 
m até o marco 'V483' (E=715164.252 m e N=6954104.301 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 109°38'55" e a distância de 96.66 m 
até o marco 'V484' (E=715255.284 m e N=6954071.799 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 110°02'45" e a distância de 31.45 m 
até o marco 'V485' (E=715284.832 m e N=6954061.017 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 17°46'17" e a distância de 80.67 m 
até o marco 'V486' (E=715309.455 m e N=6954137.839 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 112°40'50" e a distância de 86.29 m 
até o marco 'V487' (E=715389.074 m e N=6954104.565 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 118°18'03" e a distância de 122.82 
m até o marco 'V488' (E=715497.213 m e N=6954046.337 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 131°17'29" e a distância de 141.25 
m até o marco 'V489' (E=715603.341 m e N=6953953.129 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 42°33'28" e a distância de 90.63 m 
até o marco 'V490' (E=715664.638 m e N=6954019.889 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 56°01'57" e a distância de 69.52 m 
até o marco 'V491' (E=715722.294 m e N=6954058.731 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 14°28'06" e a distância de 251.87 m 
até o marco 'V492' (E=715785.224 m e N=6954302.617 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°18'54" e a distância de 75.10 m 

até o marco 'V493' (E=715801.242 m e N=6954375.992 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 348°24'01" e a distância de 72.06 m 
até o marco 'V494' (E=715786.753 m e N=6954446.581 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 349°20'30" e a distância de 58.97 m 
até o marco 'V495' (E=715775.847 m e N=6954504.531 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 349°20'30" e a distância de 36.99 m 
até o marco 'V496' (E=715769.006 m e N=6954540.881 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 349°00'05" e a distância de 83.15 m 
até o marco 'V497' (E=715753.141 m e N=6954622.508 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°33'49" e a distância de 18.65 m 
até o marco 'V498' (E=715748.492 m e N=6954640.569 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 328°17'54" e a distância de 64.16 m 
até o marco 'V499' (E=715714.774 m e N=6954695.159 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 332°27'47" e a distância de 59.09 m 
até o marco 'V500' (E=715687.454 m e N=6954747.557 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 347°12'13" e a distância de 60.35 m 
até o marco 'V501' (E=715674.088 m e N=6954806.403 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 347°37'39" e a distância de 92.75 m 
até o marco 'V502' (E=715654.216 m e N=6954896.995 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°34'39" e a distância de 66.47 m 
até o marco 'V503' (E=715637.661 m e N=6954961.368 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 347°26'07" e a distância de 40.73 m 
até o marco 'V504' (E=715628.799 m e N=6955001.127 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 353°19'50" e a distância de 48.82 m 
até o marco 'V505' (E=715623.129 m e N=6955049.618 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 6°31'19" e a distância de 76.28 m até 
o marco 'V506' (E=715631.794 m e N=6955125.408 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°45'00" e a distância de 110.12 m 
até o marco 'V507' (E=715646.643 m e N=6955234.519 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°40'01" e a distância de 47.98 m até 
o marco 'V508' (E=715653.045 m e N=6955282.074 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°07'14" e a distância de 122.80 m 
até o marco 'V509' (E=715670.391 m e N=6955403.642 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°33'07" e a distância de 236.92 m 
até o marco 'V510' (E=715701.529 m e N=6955638.512
m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°53'10" e a distância de 47.55 m até 
o marco 'V511' (E=715708.874 m e N=6955685.489 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 335°52'11" e a distância de 26.77 m 
até o marco 'V512' (E=715697.930 m e N=6955709.920 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 348°25'10" e a distância de 73.79 m 
até o marco 'V513' (E=715683.117 m e N=6955782.208 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 344°34'43" e a distância de 94.56 m 
até o marco 'V514' (E=715657.972 m e N=6955873.362 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 319°45'49" e a distância de 53.70 m 
até o marco 'V515' (E=715623.287 m e N=6955914.353 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°00'00" e a distância de 33.96 m 
até o marco 'V516' (E=715589.330 m e N=6955914.353 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°00'00" e a distância de 43.05 m 
até o marco 'V517' (E=715546.282 m e N=6955914.353 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 236°18'34" e a distância de 16.16 m 
até o marco 'V518' (E=715532.839 m e N=6955905.390 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 15.65 m até 
o marco 'V519' (E=715532.839 m e N=6955921.040 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.60 m até 
o marco 'V520' (E=715532.839 m e N=6955941.637 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 26.48 m até 
o marco 'V521' (E=715532.839 m e N=6955968.119 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 24.71 m até 
o marco 'V522' (E=715532.839 m e N=6955992.832 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°07'46" e a distância de 11.38 m até 
o marco 'V523' (E=715534.449 m e N=6956004.100 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°07'48" e a distância de 1.15 m até 
o marco 'V524' (E=715534.612 m e N=6956005.242 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 73°51'06" e a distância de 4.28 m até 
o marco 'V525' (E=715538.724 m e N=6956006.433 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.54 m até 
o marco 'V526' (E=715538.724 m e N=6956026.971 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.60 m até 
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o marco 'V527' (E=715538.724 m e N=6956047.568 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 20.60 m até 
o marco 'V528' (E=715538.724 m e N=6956068.166 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 23.54 m até 
o marco 'V529' (E=715538.724 m e N=6956091.706 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 21.27 m até 
o marco 'V530' (E=715538.724 m e N=6956112.978 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 14.84 m 
até o marco 'V531' (E=715553.562 m e N=6956112.978 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 45°00'00" e a distância de 23.09 m 
até o marco 'V532' (E=715569.890 m e N=6956129.306 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 22.86 m até 
o marco 'V533' (E=715569.890 m e N=6956152.165 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 26.13 m até 
o marco 'V534' (E=715569.890 m e N=6956178.290 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 26.12 m até 
o marco 'V535' (E=715569.890 m e N=6956204.415 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°00'01" e a distância de 23.09 m 
até o marco 'V536' (E=715553.562 m e N=6956220.743 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 293°11'50" e a distância de 24.87 m 
até o marco 'V537' (E=715530.703 m e N=6956230.539 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 285°56'50" e a distância de 22.45 m 
até o marco 'V538' (E=715509.112 m e N=6956236.709 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 307°23'51" e a distância de 26.24 m 
até o marco 'V539' (E=715488.264 m e N=6956252.647 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 324°14'44" e a distância de 26.86 m 
até o marco 'V540' (E=715472.568 m e N=6956274.446 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 336°11'40" e a distância de 32.40 m 
até o marco 'V541' (E=715459.488 m e N=6956304.094 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 350°50'15" e a distância de 27.38 m 
até o marco 'V542' (E=715455.129 m e N=6956331.125 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 32°16'33" e a distância de 19.60 m 
até o marco 'V543' (E=715465.592 m e N=6956347.693 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 43°09'09" e a distância de 19.12 m 
até o marco 'V544' (E=715478.672 m e N=6956361.644 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 49°11'06" e a distância de 25.35 m 
até o marco 'V545' (E=715497.856 m e N=6956378.212 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 358°15'53" e a distância de 20.71 m 
até o marco 'V546' (E=715497.228 m e N=6956398.917 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 330°15'13" e a distância de 30.10 m 
até o marco 'V547' (E=715482.296 m e N=6956425.047 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°07'43" e a distância de 34.37 m até 
o marco 'V548' (E=715487.156 m e N=6956459.073 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 15°56'45" e a distância de 35.39 m 
até o marco 'V549' (E=715496.878 m e N=6956493.099 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 336°48'06" e a distância de 37.02 m 
até o marco 'V550' (E=715482.296 m e N=6956527.124 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 303°41'22" e a distância de 35.05 m 
até o marco 'V551' (E=715453.131 m e N=6956546.567 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 303°41'24" e a distância de 35.05 m 
até o marco 'V552' (E=715423.966 m e N=6956566.011 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°00'10" e a distância de 21.39 m 
até o marco 'V553' (E=715408.844 m e N=6956581.134 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 314°59'53" e a distância de 12.98 m 
até o marco 'V554' (E=715399.663 m e N=6956590.315 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 326°18'33" e a distância de 35.05 m 
até o marco 'V555' (E=715380.219 m e N=6956619.480 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 351°52'05" e a distância de 34.37 m 
até o marco 'V556' (E=715375.357 m e N=6956653.506 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 38.89 m até 
o marco 'V557' (E=715375.357 m e N=6956692.392 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 38.89 m até 
o marco 'V558' (E=715375.357 m e N=6956731.278 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 38.89 m até 
o marco 'V559' (E=715375.357 m e N=6956770.166 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°07'55" e a distância de 34.37 m até 
o marco 'V560' (E=715380.219 m e N=6956804.192 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 34.02 m até 
o marco 'V561' (E=715380.219 m e N=6956838.213 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 8°07'46" e a distância de 22.57 m até 
o marco 'V562' (E=715383.411 m e N=6956860.558 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 298°56'53" e a distância de 73.26 m 
até o marco 'V563' (E=715319.305 m e N=6956896.016 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°23'06" e a distância de 366.79 
m até o marco 'V564' (E=715061.695 m e N=6957157.111 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 6°12'27" e a distância de 451.65 m 
até o marco 'V565' (E=715110.531 m e N=6957606.109 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 120°09'38" e a distância de 461.45 
m até o marco 'V566' (E=715509.511 m e N=6957374.265 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 162°33'53" e a distância de 199.75 
m até o marco 'V567' (E=715569.360 m e N=6957183.696 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°06'47" e a distância de 82.03 m 
até o marco 'V568' (E=715591.815 m e N=6957104.798 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 206°14'29" e a distância de 48.04 m 
até o marco 'V569' (E=715570.574 m e N=6957061.708 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 230°11'40" e a distância de 37.93 m 
até o marco 'V570' (E=715541.435 m e N=6957037.425 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 265°06'03" e a distância de 21.32 m 
até o marco 'V571' (E=715520.192 m e N=6957035.605 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 338°01'32" e a distância de 37.30 m 
até o marco 'V572' (E=715506.233 m e N=6957070.198 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°34'45" e a distância de 21.93 m 
até o marco 'V573' (E=715500.771 m e N=6957091.440 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 279°05'25" e a distância de 15.37 m 
até o marco 'V574' (E=715485.598 m e N=6957093.868 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 239°09'12" e a distância de 50.89 m 
até o marco 'V575' (E=715441.906 m e N=6957067.774 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 228°41'29" e a distância de 26.66 m 
até o marco 'V576' (E=715421.881 m e N=6957050.177 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°48'22" e a distância de 22.55 m 
até o marco 'V577' (E=715412.778 m e N=6957029.542 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 185°04'47" e a distância de 27.42 m 
até o marco 'V578' (E=715410.350 m e N=6957002.231 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 113°37'47" e a distância de 21.20 m 
até o marco 'V579' (E=715429.771 m e N=6956993.734 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 103°25'52" e a distância de 41.81 m 
até o marco 'V580' (E=715470.434 m e N=6956984.024 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 165°57'50" e a distância de 32.53 m 
até o marco 'V581' (E=715478.324 m e N=6956952.465 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 186°38'43" e a distância de 62.93 m 
até o marco 'V582' (E=715471.041 m e N=6956889.953 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 151°51'31" e a distância de 59.19 m 
até o marco 'V583' (E=715498.958 m e N=6956837.759 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 126°08'08" e a distância de 47.34 m 
até o marco 'V584' (E=715537.193 m e N=6956809.841 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°00'01" e a distância de 35.19 m 
até o marco 'V585' (E=715562.076 m e N=6956784.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 159°26'39" e a distância de 51.85 m 
até o marco 'V586' (E=715580.283 m e N=6956736.406 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 119°28'34" e a distância de 16.03 m 
até o marco 'V587' (E=715594.242 m e N=6956728.516 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 85°54'52" e a distância de 17.04 m 
até o marco 'V588' (E=715611.236 m e N=6956729.730 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 53°07'48" e a distância de 15.16 m 
até o marco 'V589' (E=715623.366 m e N=6956738.827 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°51'49" e a distância de 27.43 m 
até o marco 'V590' (E=715634.900 m e N=6956763.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 86°38'01" e a distância de 62.02 m 
até o marco 'V591' (E=715696.810 m e N=6956767.358 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 148°53'29" e a distância de 82.23 m 
até o marco 'V592' (E=715739.293 m e N=6956696.956 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 122°18'27" e a distância de 48.83 m 
até o marco 'V593' (E=715780.563 m e N=6956670.859 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 210°44'08" e a distância de 26.13 m 
até o marco 'V594' (E=715767.211 m e N=6956648.404 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 205°33'36" e a distância de 46.42 m 
até o marco 'V595' (E=715747.183 m e N=6956606.527 m);
Daí segue com o azimute de 207°40'20" e a distância de 28.10 m 
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até o marco 'V596' (E=715734.134 m e N=6956581.644 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 158°37'46" e a distância de 28.64 m 
até o marco 'V597' (E=715744.572 m e N=6956554.969 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 214°33'45" e a distância de 55.31 m 
até o marco 'V598' (E=715713.196 m e N=6956509.422 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 166°56'42" e a distância de 21.49 m 
até o marco 'V599' (E=715718.051 m e N=6956488.484 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 110°48'24" e a distância de 16.23 m 
até o marco 'V600' (E=715733.223 m e N=6956482.718 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 120°12'12" e a distância de 23.52 m 
até o marco 'V601' (E=715753.555 m e N=6956470.884 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 194°39'25" e a distância de 20.39 m 
até o marco 'V602' (E=715748.396 m e N=6956451.159 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 102°43'28" e a distância de 19.29 m 
até o marco 'V603' (E=715767.210 m e N=6956446.911 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 144°50'46" e a distância de 26.35 m 
até o marco 'V604' (E=715782.383 m e N=6956425.365 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 138°15'26" e a distância de 26.44 m 
até o marco 'V605' (E=715799.983 m e N=6956405.641 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 123°41'24" e a distância de 19.69 m 
até o marco 'V606' (E=715816.369 m e N=6956394.717 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 89°42'01" e a distância de 13.15 m 
até o marco 'V607' (E=715829.522 m e N=6956394.785 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 40°51'43" e a distância de 21.18 m 
até o marco 'V608' (E=715843.376 m e N=6956410.800 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 108°38'05" e a distância de 27.54 m 
até o marco 'V609' (E=715869.474 m e N=6956401.999 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 153°26'06" e a distância de 19.00 m 
até o marco 'V610' (E=715877.970 m e N=6956385.006 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 171°00'18" e a distância de 26.83 m 
até o marco 'V611' (E=715882.165 m e N=6956358.510 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°57'35" e a distância de 29.38 m 
até o marco 'V612' (E=715909.770 m e N=6956368.579 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 121°30'11" e a distância de 18.16 m 
até o marco 'V613' (E=715925.253 m e N=6956359.090 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 139°06'29" e a distância de 37.71 m 
até o marco 'V614' (E=715949.938 m e N=6956330.585 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 229°08'20" e a distância de 19.33 m 
até o marco 'V615' (E=715935.316 m e N=6956317.936 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 274°02'16" e a distância de 25.86 m 
até o marco 'V616' (E=715909.524 m e N=6956319.757 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 220°45'49" e a distância de 17.52 m 
até o marco 'V617' (E=715898.083 m e N=6956306.486 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 150°26'23" e a distância de 34.27 m 
até o marco 'V618' (E=715914.991 m e N=6956276.673 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°56'22" e a distância de 18.52 m 
até o marco 'V619' (E=715914.688 m e N=6956258.156 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 265°29'10" e a distância de 18.69 m 
até o marco 'V620' (E=715896.060 m e N=6956256.686 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 322°36'59" e a distância de 81.29 m 
até o marco 'V621' (E=715846.708 m e N=6956321.274 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 296°33'54" e a distância de 24.20 m 
até o marco 'V622' (E=715825.060 m e N=6956332.098 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°25'16" e a distância de 39.43 m 
até o marco 'V623' (E=715803.922 m e N=6956298.816 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°44'42" e a distância de 10.36 m 
até o marco 'V624' (E=715806.649 m e N=6956288.816 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 116°43'00" e a distância de 51.31 m 
até o marco 'V625' (E=715852.480 m e N=6956265.749 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 171°34'23" e a distância de 24.85 m 
até o marco 'V626' (E=715856.121 m e N=6956241.169 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 221°44'54" e a distância de 37.83 m 
até o marco 'V627' (E=715830.935 m e N=6956212.948 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 205°18'47" e a distância de 24.84 m 
até o marco 'V628' (E=715820.314 m e N=6956190.493 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 131°56'50" e a distância de 32.23 m 
até o marco 'V629' (E=715844.287 m e N=6956168.947 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 138°02'42" e a distância de 121.19 
m até o marco 'V630' (E=715925.308 m e N=6956078.822 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 148°18'09" e a distância de 149.99 
m até o marco 'V631' (E=716004.117 m e N=6955951.208 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 141°32'06" e a distância de 88.56 m 
até o marco 'V632' (E=716059.205 m e N=6955881.866 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 155°52'11" e a distância de 56.30 m 
até o marco 'V633' (E=716082.220 m e N=6955830.489 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 161°38'57" e a distância de 69.38 m 
até o marco 'V634' (E=716104.063 m e N=6955764.637 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°02'40" e a distância de 74.90 m 
até o marco 'V635' (E=716110.534 m e N=6955690.013 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°54'45" e a distância de 55.70 m 
até o marco 'V636' (E=716105.763 m e N=6955634.513 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 188°53'10" e a distância de 53.84 m 
até o marco 'V637' (E=716097.447 m e N=6955581.324 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°33'07" e a distância de 234.25 
m até o marco 'V638' (E=716066.661 m e N=6955349.104 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 188°07'14" e a distância de 123.20 
m até o marco 'V639' (E=716049.257 m e N=6955227.138 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°40'01" e a distância de 46.69 m 
até o marco 'V640' (E=716043.028 m e N=6955180.866 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°45'00" e a distância de 106.12 
m até o marco 'V641' (E=716028.718 m e N=6955075.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 186°31'19" e a distância de 20.18 m 
até o marco 'V642' (E=716026.426 m e N=6955055.665 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 165°34'39" e a distância de 68.12 m 
até o marco 'V643' (E=716043.392 m e N=6954989.692 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 167°37'39" e a distância de 103.82 
m até o marco 'V644' (E=716065.638 m e N=6954888.284 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 148°17'54" e a distância de 46.52 m 
até o marco 'V645' (E=716090.086 m e N=6954848.701 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 153°04'48" e a distância de 80.05 m 
até o marco 'V646' (E=716126.327 m e N=6954777.329 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 165°33'49" e a distância de 68.90 m 
até o marco 'V647' (E=716143.504 m e N=6954710.606 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°00'05" e a distância de 96.35 m 
até o marco 'V648' (E=716161.885 m e N=6954616.030 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°20'30" e a distância de 29.20 m 
até o marco 'V649' (E=716167.286 m e N=6954587.331 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°20'30" e a distância de 64.66 m 
até o marco 'V650' (E=716179.244 m e N=6954523.791 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 168°24'01" e a distância de 76.65 m 
até o marco 'V651' (E=716194.656 m e N=6954448.710 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°39'18" e a distância de 62.05 m 
até o marco 'V652' (E=716204.731 m e N=6954387.484 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°22'32" e a distância de 57.68 m 
até o marco 'V653' (E=716212.384 m e N=6954330.317 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 178°25'41" e a distância de 72.88 m 
até o marco 'V654' (E=716214.383 m e N=6954257.460 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 195°11'36" e a distância de 82.03 m 
até o marco 'V655' (E=716192.884 m e N=6954178.294 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 214°58'20" e a distância de 77.18 m 
até o marco 'V656' (E=716148.644 m e N=6954115.047 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 226°02'39" e a distância de 73.90 m 
até o marco 'V657' (E=716095.442 m e N=6954063.750 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 228°09'33" e a distância de 34.43 m 
até o marco 'V658' (E=716069.789 m e N=6954040.780 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 139°38'51" e a distância de 27.75 m 
até o marco 'V659' (E=716087.759 m e N=6954019.630 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°51'52" e a distância de 19.46 m 
até o marco 'V660' (E=716090.848 m e N=6954000.416 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°00'00" e a distância de 17.75 m 
até o marco 'V661' (E=716090.848 m e N=6953982.666 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 173°39'50" e a distância de 19.80 m 
até o marco 'V662' (E=716093.034 m e N=6953962.984 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 125°31'52" e a distância de 36.13 m 
até o marco 'V663' (E=716122.438 m e N=6953941.986 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 112°07'18" e a distância de 21.40 m 
até o marco 'V664' (E=716142.267 m e N=6953933.926 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 172°21'40" e a distância de 47.81 m 
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até o marco 'V665' (E=716148.623 m e N=6953886.536 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 144°27'12" e a distância de 18.38 m 
até o marco 'V666' (E=716159.311 m e N=6953871.578 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 87°40'17" e a distância de 33.67 m 
até o marco 'V667' (E=716192.954 m e N=6953872.946 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 107°28'52" e a distância de 54.03 m 
até o marco 'V668' (E=716244.488 m e N=6953856.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 101°37'55" e a distância de 15.03 m 
até o marco 'V669' (E=716259.208 m e N=6953853.686 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 87°54'24" e a distância de 29.94 m 
até o marco 'V670' (E=716289.127 m e N=6953854.780 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 64°28'46" e a distância de 35.75 m 
até o marco 'V671' (E=716321.387 m e N=6953870.181 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 94°05'29" e a distância de 43.10 m 
até o marco 'V672' (E=716364.378 m e N=6953867.106 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°23'14" e a distância de 22.19 m 
até o marco 'V673' (E=716386.458 m e N=6953869.276 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 98°32'49" e a distância de 8.75 m até 
o marco 'V674' (E=716395.108 m e N=6953867.976 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 85°57'38" e a distância de 23.00 m 
até o marco 'V675' (E=716418.048 m e N=6953869.596 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 126°01'57" e a distância de 16.97 m 
até o marco 'V676' (E=716431.768 m e N=6953859.616 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°24'13" e a distância de 34.54 m 
até o marco 'V677' (E=716451.378 m e N=6953831.186 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 136°57'45" e a distância de 16.56 m 
até o marco 'V678' (E=716462.676 m e N=6953819.086 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°55'34" e a distância de 14.81 m 
até o marco 'V679' (E=716466.528 m e N=6953804.786 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°32'49" e a distância de 21.07 m 
até o marco 'V680' (E=716469.987 m e N=6953784.006 m)
Daí segue com o azimute de 166°36'12" e a distância de 27.08 m 
até o marco 'V681' (E=716476.262 m e N=6953757.661 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 154°31'46" e a distância de 40.83 m 
até o marco 'V682' (E=716493.821 m e N=6953720.799 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 177°00'26" e a distância de 24.26 m 
até o marco 'V683' (E=716495.087 m e N=6953696.576 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 186°11'30" e a distância de 20.03 m 
até o marco 'V684' (E=716492.927 m e N=6953676.666 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 185°44'36" e a distância de 14.06 m 
até o marco 'V685' (E=716491.521 m e N=6953662.682 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°13'16" e a distância de 28.88 m 
até o marco 'V686' (E=716507.996 m e N=6953638.959 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 119°03'33" e a distância de 24.38 m 
até o marco 'V687' (E=716529.310 m e N=6953627.115 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 96°00'13" e a distância de 26.96 m 
até o marco 'V688' (E=716556.117 m e N=6953624.296 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 87°00'37" e a distância de 41.61 m 
até o marco 'V689' (E=716597.667 m e N=6953626.466 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 92°30'07" e a distância de 19.93 m 
até o marco 'V690' (E=716617.577 m e N=6953625.596 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°26'00" e a distância de 17.83 m 
até o marco 'V691' (E=716635.327 m e N=6953627.326 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°34'33" e a distância de 27.03 m 
até o marco 'V692' (E=716660.654 m e N=6953636.757 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 92°44'23" e a distância de 25.34 m 
até o marco 'V693' (E=716685.967 m e N=6953635.546 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 100°24'33" e a distância de 16.72 m 
até o marco 'V694' (E=716702.407 m e N=6953632.526 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 94°35'50" e a distância de 21.71 m 
até o marco 'V695' (E=716724.047 m e N=6953630.786 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 86°30'58" e a distância de 14.32 m 
até o marco 'V696' (E=716738.337 m e N=6953631.656 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 53°59'13" e a distância de 13.02 m 
até o marco 'V697' (E=716748.868 m e N=6953639.311 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°02'29" e a distância de 20.15 m 
até o marco 'V698' (E=716763.108 m e N=6953625.051 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 88°42'24" e a distância de 29.75 m 
até o marco 'V699' (E=716792.848 m e N=6953625.723 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 102°54'29" e a distância de 30.21 m 
até o marco 'V700' (E=716822.290 m e N=6953618.975 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°43'10" e a distância de 36.31 m 
até o marco 'V701' (E=716858.445 m e N=6953622.317 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 99°36'02" e a distância de 29.63 m 
até o marco 'V702' (E=716887.657 m e N=6953617.376 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 89°07'28" e a distância de 56.27 m 
até o marco 'V703' (E=716943.917 m e N=6953618.236 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 82°52'06" e a distância de 20.94 m 
até o marco 'V704' (E=716964.697 m e N=6953620.836 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 75°41'15" e a distância de 43.77 m 
até o marco 'V705' (E=717007.106 m e N=6953631.656 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°28'15" e a distância de 21.12 m 
até o marco 'V706' (E=717027.013 m e N=6953638.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 83°59'47" e a distância de 23.51 m 
até o marco 'V707' (E=717050.396 m e N=6953641.176 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 91°46'26" e a distância de 42.00 m 
até o marco 'V708' (E=717092.376 m e N=6953639.875 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 65°06'44" e a distância de 19.56 m 
até o marco 'V709' (E=717110.116 m e N=6953648.105 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 40°09'14" e a distância de 31.19 m 
até o marco 'V710' (E=717130.227 m e N=6953671.942 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 6°20'44" e a distância de 24.11 m até 
o marco 'V711' (E=717132.891 m e N=6953695.901 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°44'46" e a distância de 16.95 m 
até o marco 'V712' (E=717139.986 m e N=6953711.295 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 11°40'57" e a distância de 25.63 m 
até o marco 'V713' (E=717145.176 m e N=6953736.395 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 6°48'24" e a distância de 23.09 m até 
o marco 'V714' (E=717147.913 m e N=6953759.318 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 22°36'53" e a distância de 24.40 m 
até o marco 'V715' (E=717157.296 m e N=6953781.845 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 31°32'19" e a distância de 15.73 m 
até o marco 'V716' (E=717165.527 m e N=6953795.255 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 10°08'37" e a distância de 17.15 m 
até o marco 'V717' (E=717168.547 m e N=6953812.135 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 347°30'27" e a distância de 17.08 m 
até o marco 'V718' (E=717164.851 m e N=6953828.814 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 315°01'59" e a distância de 23.65 m 
até o marco 'V719' (E=717148.141 m e N=6953845.543 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 287°57'18" e a distância de 27.19 m 
até o marco 'V720' (E=717122.276 m e N=6953853.925 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 318°52'22" e a distância de 33.04 m 
até o marco 'V721' (E=717100.544 m e N=6953878.814 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 2°50'33" e a distância de 18.61 m até 
o marco 'V722' (E=717101.467 m e N=6953897.405 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 11°53'07" e a distância de 8.40 m até 
o marco 'V723' (E=717103.197 m e N=6953905.625 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°48'48" e a distância de 43.81 m até 
o marco 'V724' (E=717103.818 m e N=6953949.427 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°29'16" e a distância de 26.41 m 
até o marco 'V725' (E=717114.767 m e N=6953973.465 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 37°14'52" e a distância de 41.51 m 
até o marco 'V726' (E=717139.891 m e N=6954006.507 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 354°58'18" e a distância de 40.38 m 
até o marco 'V727' (E=717136.351 m e N=6954046.735 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 55°03'29" e a distância de 14.40 m 
até o marco 'V728' (E=717148.157 m e N=6954054.984 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 112°48'33" e a distância de 19.21 m 
até o marco 'V729' (E=717165.870 m e N=6954047.535 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 83°24'44" e a distância de 54.56 m 
até o marco 'V730' (E=717220.067 m e N=6954053.795 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 71°21'38" e a distância de 33.67 m 
até o marco 'V731' (E=717251.967 m e N=6954064.555 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 64°05'40" e a distância de 29.92 m 
até o marco 'V732' (E=717278.877 m e N=6954077.625 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 66°14'54" e a distância de 52.49 m 
até o marco 'V733' (E=717326.917 m e N=6954098.764 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 75°58'42" e a distância de 45.94 m 
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até o marco 'V734' (E=717371.486 m e N=6954109.895 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 47°00'12" e a distância de 19.40 m 
até o marco 'V735' (E=717385.677 m e N=6954123.126 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 107°20'17" e a distância de 23.71 m 
até o marco 'V736' (E=717408.305 m e N=6954116.062 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 85°19'09" e a distância de 46.90 m 
até o marco 'V737' (E=717455.044 m e N=6954119.889 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 106°31'41" e a distância de 42.98 m 
até o marco 'V738' (E=717496.252 m e N=6954107.660 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 81°29'22" e a distância de 28.13 m 
até o marco 'V739' (E=717524.076 m e N=6954111.824 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 57°45'07" e a distância de 29.54 m 
até o marco 'V740' (E=717549.056 m e N=6954127.584 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 49°02'43" e a distância de 19.35 m 
até o marco 'V741' (E=717563.666 m e N=6954140.264 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 32°10'26" e a distância de 18.27 m 
até o marco 'V742' (E=717573.396 m e N=6954155.730 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°33'27" e a distância de 25.90 m 
até o marco 'V743' (E=717566.936 m e N=6954180.814 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 41°46'16" e a distância de 29.12 m 
até o marco 'V744' (E=717586.336 m e N=6954202.534 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 33°42'16" e a distância de 16.30 m 
até o marco 'V745' (E=717595.379 m e N=6954216.091 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 9°06'21" e a distância de 59.44 m até 
o marco 'V746' (E=717604.786 m e N=6954274.784 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 15°15'25" e a distância de 39.50 m 
até o marco 'V747' (E=717615.180 m e N=6954312.887 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 58°27'00" e a distância de 26.31 m 
até o marco 'V748' (E=717637.598 m e N=6954326.652 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°44'09" e a distância de 16.54 m 
até o marco 'V749' (E=717653.596 m e N=6954322.444 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 124°58'37" e a distância de 15.94 m 
até o marco 'V750' (E=717666.658 m e N=6954313.306 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 98°59'05" e a distância de 26.78 m 
até o marco 'V751' (E=717693.109 m e N=6954309.123 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°15'18" e a distância de 37.37 m 
até o marco 'V752' (E=717730.288 m e N=6954312.864 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 111°34'04" e a distância de 26.22 m 
até o marco 'V753' (E=717754.676 m e N=6954303.224 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 117°37'10" e a distância de 18.23 m 
até o marco 'V754' (E=717770.826 m e N=6954294.774 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 106°37'40" e a distância de 29.67 m 
até o marco 'V755' (E=717799.258 m e N=6954286.283 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 64°44'54" e a distância de 13.60 m 
até o marco 'V756' (E=717811.556 m e N=6954292.084 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 86°00'20" e a distância de 29.14 m 
até o marco 'V757' (E=717840.628 m e N=6954294.114 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 64°36'33" e a distância de 30.36 m 
até o marco 'V758' (E=717868.057 m e N=6954307.132 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 30°25'11" e a distância de 16.10 m 
até o marco 'V759' (E=717876.209 m e N=6954321.017 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°54'43" e a distância de 26.80 m 
até o marco 'V760' (E=717869.685 m e N=6954347.012 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 305°25'53" e a distância de 10.54 m 
até o marco 'V761' (E=717861.096 m e N=6954353.123 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 353°25'46" e a distância de 19.49 m 
até o marco 'V762' (E=717858.866 m e N=6954372.483 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 306°15'42" e a distância de 17.71 m 
até o marco 'V763' (E=717844.586 m e N=6954382.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 5°42'29" e a distância de 35.09 m até 
o marco 'V764' (E=717848.076 m e N=6954417.873 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 37°21'49" e a distância de 37.14 m 
até o marco 'V765' (E=717870.616 m e N=6954447.393 m); Daí
segue com o azimute de 317°26'14" e a distância de 42.24 m até o 
marco 'V766' (E=717842.046 m e N=6954478.503 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 310°35'55" e a distância de 23.40 m 
até o marco 'V767' (E=717824.276 m e N=6954493.733 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 23°33'25" e a distância de 32.55 m 
até o marco 'V768' (E=717837.286 m e N=6954523.573 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 51°19'15" e a distância de 145.76 m 
até o marco 'V769' (E=717951.076 m e N=6954614.668 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°58'50" e a distância de 442.68 m 
até o marco 'V770' (E=718369.586 m e N=6954758.932 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 83°56'10" e a distância de 251.26 m 
até o marco 'V771' (E=718619.442 m e N=6954785.475 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 329°40'30" e a distância de 374.14 
m até o marco 'V772' (E=718430.537 m e N=6955108.423 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 329°03'48" e a distância de 195.82 
m até o marco 'V773' (E=718329.869 m e N=6955276.383 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 332°52'46" e a distância de 82.24 m 
até o marco 'V774' (E=718292.380 m e N=6955349.579 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 333°19'37" e a distância de 39.05 m 
até o marco 'V775' (E=718274.852 m e N=6955384.471 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 349°07'05" e a distância de 116.51 
m até o marco 'V776' (E=718252.857 m e N=6955498.882 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°52'16" e a distância de 98.48 m 
até o marco 'V777' (E=718287.941 m e N=6955590.898 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°27'38" e a distância de 93.66 m 
até o marco 'V778' (E=718375.652 m e N=6955623.761 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 91°58'26" e a distância de 143.82 m 
até o marco 'V779' (E=718519.391 m e N=6955618.807 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 136°08'36" e a distância de 179.97 
m até o marco 'V780' (E=718644.087 m e N=6955489.032 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 134°58'30" e a distância de 188.96 
m até o marco 'V781' (E=718777.757 m e N=6955355.478 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 138°51'07" e a distância de 158.69 
m até o marco 'V782' (E=718882.178 m e N=6955235.979 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 79°03'19" e a distância de 69.23 m 
até o marco 'V783' (E=718950.154 m e N=6955249.125 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 73°04'37" e a distância de 56.29 m 
até o marco 'V784' (E=719004.004 m e N=6955265.509 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 78°28'38" e a distância de 70.61 m 
até o marco 'V785' (E=719073.188 m e N=6955279.613 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 21.62 m 
até o marco 'V786' (E=719094.808 m e N=6955279.613 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 81°28'36" e a distância de 41.54 m 
até o marco 'V787' (E=719135.888 m e N=6955285.770 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°17'40" e a distância de 24.98 m 
até o marco 'V788' (E=719160.748 m e N=6955288.254 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°48'36" e a distância de 23.88 m 
até o marco 'V789' (E=719184.530 m e N=6955290.414 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°17'40" e a distância de 21.73 m 
até o marco 'V790' (E=719206.150 m e N=6955292.574 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 75°58'32" e a distância de 27.48 m 
até o marco 'V791' (E=719232.814 m e N=6955299.234 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°17'40" e a distância de 30.78 m 
até o marco 'V792' (E=719263.443 m e N=6955302.294 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 80°00'03" e a distância de 18.66 m 
até o marco 'V793' (E=719281.820 m e N=6955305.534 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 83°57'04" e a distância de 71.75 m 
até o marco 'V794' (E=719353.165 m e N=6955313.095 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 88°14'38" e a distância de 71.91 m 
até o marco 'V795' (E=719425.038 m e N=6955315.298 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 80°21'46" e a distância de 49.89 m 
até o marco 'V796' (E=719474.223 m e N=6955323.650 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 55°44'31" e a distância de 76.31 m 
até o marco 'V797' (E=719537.292 m e N=6955366.605 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°12'28" e a distância de 42.28 m até 
o marco 'V798' (E=719543.328 m e N=6955408.449 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 11°41'31" e a distância de 24.76 m 
até o marco 'V799' (E=719548.345 m e N=6955432.697 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°08'59" e a distância de 19.08 m até 
o marco 'V800' (E=719551.050 m e N=6955451.580 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 2°40'36" e a distância de 77.51 m até 
o marco 'V801' (E=719554.670 m e N=6955529.010 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 352°31'09" e a distância de 22.28 m 
até o marco 'V802' (E=719551.769 m e N=6955551.098 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 342°53'25" e a distância de 11.31 m 
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até o marco 'V803' (E=719548.442 m e N=6955561.907 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 354°02'39" e a distância de 24.18 m 
até o marco 'V804' (E=719545.933 m e N=6955585.959 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°26'40" e a distância de 36.43 m até 
o marco 'V805' (E=719550.653 m e N=6955622.081 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 16°24'05" e a distância de 52.23 m 
até o marco 'V806' (E=719565.400 m e N=6955672.183 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 4°16'51" e a distância de 45.18 m até 
o marco 'V807' (E=719568.772 m e N=6955717.239 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 268°07'35" e a distância de 32.70 m 
até o marco 'V808' (E=719536.093 m e N=6955716.170 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 268°07'35" e a distância de 254.51 
m até o marco 'V809' (E=719281.715 m e N=6955707.849 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 337°02'41" e a distância de 267.42 
m até o marco 'V810' (E=719177.416 m e N=6955954.096 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 305°06'08" e a distância de 724.02 
m até o marco 'V811' (E=718585.076 m e N=6956370.434 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 354°10'15" e a distância de 36.73 m 
até o marco 'V812' (E=718581.345 m e N=6956406.976 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 233°56'38" e a distância de 41.06 m 
até o marco 'V813' (E=718548.148 m e N=6956382.807 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 251°34'23" e a distância de 25.42 m 
até o marco 'V814' (E=718524.030 m e N=6956374.772 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 207°36'45" e a distância de 31.46 m 
até o marco 'V815' (E=718509.447 m e N=6956346.892 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 222°09'56" e a distância de 69.88 m 
até o marco 'V816' (E=718462.540 m e N=6956295.099 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 240°24'14" e a distância de 95.00 m 
até o marco 'V817' (E=718379.937 m e N=6956248.180 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 248°11'49" e a distância de 37.94 m 
até o marco 'V818' (E=718344.711 m e N=6956234.089 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 250°22'38" e a distância de 71.71 m 
até o marco 'V819' (E=718277.164 m e N=6956210.006 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 249°37'41" e a distância de 33.94 m 
até o marco 'V820' (E=718245.351 m e N=6956198.193 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 239°07'45" e a distância de 51.58 m 
até o marco 'V821' (E=718201.076 m e N=6956171.725 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 237°55'40" e a distância de 38.04 m 
até o marco 'V822' (E=718168.844 m e N=6956151.528 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 245°00'59" e a distância de 47.21 m 
até o marco 'V823' (E=718126.055 m e N=6956131.590 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 252°16'26" e a distância de 37.29 m 
até o marco 'V824' (E=718090.535 m e N=6956120.237 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 260°23'58" e a distância de 35.71 m 
até o marco 'V825' (E=718055.324 m e N=6956114.281 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 266°09'46" e a distância de 46.16 m 
até o marco 'V826' (E=718009.265 m e N=6956111.192 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 261°35'25" e a distância de 35.78 m 
até o marco 'V827' (E=717973.868 m e N=6956105.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°00'00" e a distância de 38.66 m 
até o marco 'V828' (E=717935.205 m e N=6956105.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 292°33'19" e a distância de 60.91 m 
até o marco 'V829' (E=717878.951 m e N=6956129.323 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 306°54'50" e a distância de 42.37 m 
até o marco 'V830' (E=717845.074 m e N=6956154.771 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 320°33'31" e a distância de 62.71 m 
até o marco 'V831' (E=717805.232 m e N=6956203.204 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 337°57'05" e a distância de 45.15 m 
até o marco 'V832' (E=717788.284 m e N=6956245.050 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 354°47'14" e a distância de 49.36 m 
até o marco 'V833' (E=717783.800 m e N=6956294.202 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°16'49" e a distância de 72.33 m 
até o marco 'V834' (E=717780.368 m e N=6956366.452 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 354°39'09" e a distância de 45.46 m 
até o marco 'V835' (E=717776.131 m e N=6956411.716 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 354°41'07" e a distância de 69.77 m 
até o marco 'V836' (E=717769.669 m e N=6956481.181 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 349°05'43" e a distância de 63.13 m 
até o marco 'V837' (E=717757.726 m e N=6956543.170 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 6°16'10" e a distância de 39.34 m até 
o marco 'V838' (E=717762.023 m e N=6956582.276 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 9°19'46" e a distância de 72.13 m até 
o marco 'V839' (E=717773.716 m e N=6956653.455 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°11'08" e a distância de 86.19 m 
até o marco 'V840' (E=717791.909 m e N=6956737.704 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°45'20" e a distância de 49.11 m 
até o marco 'V841' (E=717802.752 m e N=6956785.602 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 4°09'25" e a distância de 77.81 m até 
o marco 'V842' (E=717808.393 m e N=6956863.205 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°40'54" e a distância de 64.67 m até 
o marco 'V843' (E=717818.154 m e N=6956927.137 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 2°10'42" e a distância de 31.45 m até 
o marco 'V844' (E=717819.350 m e N=6956958.561 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 306°51'14" e a distância de 95.76 m 
até o marco 'V845' (E=717742.727 m e N=6957015.995 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 304°35'24" e a distância de 72.57 m 
até o marco 'V846' (E=717682.982 m e N=6957057.195 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 300°38'43" e a distância de 54.10 m 
até o marco 'V847' (E=717636.438 m e N=6957084.770 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 308°29'07" e a distância de 52.95 m 
até o marco 'V848' (E=717594.991 m e N=6957117.722 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 330°57'34" e a distância de 45.40 m 
até o marco 'V849' (E=717572.954 m e N=6957157.412 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°43'23" e a distância de 22.16 m 
até o marco 'V850' (E=717567.488 m e N=6957178.889 m); Daí
segue com o azimute de 359°15'35" e a distância de 38.75 m até o 
marco 'V851' (E=717566.988 m e N=6957217.636 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 350°37'54" e a distância de 71.34 m 
até o marco 'V852' (E=717555.374 m e N=6957288.028 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 359°04'27" e a distância de 34.96 m 
até o marco 'V853' (E=717554.810 m e N=6957322.982 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 8°51'54" e a distância de 45.95 m até 
o marco 'V854' (E=717561.890 m e N=6957368.381 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 10°24'45" e a distância de 33.43 m 
até o marco 'V855' (E=717567.932 m e N=6957401.259 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 339°25'16" e a distância de 50.08 m 
até o marco 'V856' (E=717550.328 m e N=6957448.148 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 239°09'27" e a distância de 30.09 m 
até o marco 'V857' (E=717524.492 m e N=6957432.721 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 242°13'49" e a distância de 72.89 m 
até o marco 'V858' (E=717459.996 m e N=6957398.760 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 266°50'09" e a distância de 21.37 m 
até o marco 'V859' (E=717438.658 m e N=6957397.580 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 277°27'58" e a distância de 72.05 m 
até o marco 'V860' (E=717367.219 m e N=6957406.942 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 285°32'25" e a distância de 54.71 m 
até o marco 'V861' (E=717314.514 m e N=6957421.598 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 297°33'17" e a distância de 36.96 m 
até o marco 'V862' (E=717281.749 m e N=6957438.695 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 246°38'40" e a distância de 50.80 m 
até o marco 'V863' (E=717235.111 m e N=6957418.556 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 5°30'02" e a distância de 108.37 m 
até o marco 'V864' (E=717245.499 m e N=6957526.428 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 339°44'58" e a distância de 79.60 m 
até o marco 'V865' (E=717217.947 m e N=6957601.109 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 51°32'47" e a distância de 62.96 m 
até o marco 'V866' (E=717267.251 m e N=6957640.262 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 30°04'07" e a distância de 95.51 m 
até o marco 'V867' (E=717315.105 m e N=6957722.919 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 26°01'47" e a distância de 69.39 m 
até o marco 'V868' (E=717345.557 m e N=6957785.274 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 43°01'30" e a distância de 74.38 m 
até o marco 'V869' (E=717396.311 m e N=6957839.653 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°49'46" e a distância de 107.05 m 
até o marco 'V870' (E=717441.265 m e N=6957936.811 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 352°52'30" e a distância de 140.29 
m até o marco 'V871' (E=717423.864 m e N=6958076.022 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 274°25'46" e a distância de 206.53 
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m até o marco 'V872' (E=717217.947 m e N=6958091.974 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 348°16'30" e a distância de 78.49 m 
até o marco 'V873' (E=717201.996 m e N=6958168.830 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 50°21'21" e a distância de 329.56 m 
até o marco 'V874' (E=717455.766 m e N=6958379.097 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°30'49" e a distância de 247.79 
m até o marco 'V875' (E=717445.017 m e N=6958626.648 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 277°50'17" e a distância de 183.83 
m até o marco 'V876' (E=717262.901 m e N=6958651.719 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 7°07'30" e a distância de 93.53 m até 
o marco 'V877' (E=717274.502 m e N=6958744.526 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°00'00" e a distância de 17.40 m 
até o marco 'V878' (E=717257.100 m e N=6958744.526 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 338°35'13" e a distância de 39.72 m 
até o marco 'V879' (E=717242.599 m e N=6958781.504 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 349°33'45" e a distância de 28.01 m 
até o marco 'V880' (E=717237.524 m e N=6958809.055 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 256°40'32" e a distância de 28.31 m 
até o marco 'V881' (E=717209.981 m e N=6958802.531 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°03'29" e a distância de 46.23 m 
até o marco 'V882' (E=717172.555 m e N=6958775.398 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 302°51'21" e a distância de 48.68 m 
até o marco 'V883' (E=717131.665 m e N=6958801.806 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 267°57'17" e a distância de 40.63 m 
até o marco 'V884' (E=717091.062 m e N=6958800.356 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 270°00'00" e a distância de 41.32 m 
até o marco 'V885' (E=717049.737 m e N=6958800.356 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 261°52'12" e a distância de 49.21 m 
até o marco 'V886' (E=717001.019 m e N=6958793.396 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 347°16'32" e a distância de 25.72 m 
até o marco 'V887' (E=716995.354 m e N=6958818.482 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 3°10'47" e a distância de 26.14 m até 
o marco 'V888' (E=716996.805 m e N=6958844.584 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 26°15'31" e a distância de 30.32 m 
até o marco 'V889' (E=717010.218 m e N=6958871.774 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 68°33'08" e a distância de 21.81 m 
até o marco 'V890' (E=717030.521 m e N=6958879.750 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 87°06'49" e a distância de 43.20 m 
até o marco 'V891' (E=717073.670 m e N=6958881.925 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 141°53'33" e a distância de 23.50 m 
até o marco 'V892' (E=717088.171 m e N=6958863.436 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 114°03'27" e a distância de 22.23 m 
até o marco 'V893' (E=717108.471 m e N=6958854.374 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 80°26'24" e a distância de 34.92 m 
até o marco 'V894' (E=717142.904 m e N=6958860.173 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 54°43'39" e a distância de 54.62 m 
até o marco 'V895' (E=717187.495 m e N=6958891.713 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 350°45'14" e a distância de 63.18 m 
até o marco 'V896' (E=717177.344 m e N=6958954.068 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 5°47'34" e a distância de 100.57 m 
até o marco 'V897' (E=717187.495 m e N=6959054.126 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 355°27'28" e a distância de 22.01 m 
até o marco 'V898' (E=717185.752 m e N=6959076.068 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 297°48'52" e a distância de 97.46 m 
até o marco 'V899' (E=717099.552 m e N=6959121.544 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 316°37'05" e a distância de 84.98 m 
até o marco 'V900' (E=717041.180 m e N=6959183.309 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 278°34'40" e a distância de 122.87 
m até o marco 'V901' (E=716919.685 m e N=6959201.635 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°00'48" e a distância de 156.32 
m até o marco 'V902' (E=716911.540 m e N=6959357.746 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°57'46" e a distância de 161.56 m 
até o marco 'V903' (E=716914.255 m e N=6959519.287 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 3°53'09" e a distância de 360.56 m 
até o marco 'V904' (E=716938.690 m e N=6959879.020 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 359°38'19" e a distância de 215.15 
m até o marco 'V905' (E=716937.333 m e N=6960094.169 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 247°35'41" e a distância de 36.29 m 
até o marco 'V906' (E=716903.782 m e N=6960080.337 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 337°35'41" e a distância de 41.47 m 
até o marco 'V907' (E=716887.975 m e N=6960118.679 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 331°10'36" e a distância de 16.92 m 
até o marco 'V908' (E=716879.816 m e N=6960133.505 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 285°26'58" e a distância de 76.77 m 
até o marco 'V909' (E=716805.816 m e N=6960153.957 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 264°20'46" e a distância de 39.67 m 
até o marco 'V910' (E=716766.339 m e N=6960150.049 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 284°26'53" e a distância de 60.95 m 
até o marco 'V911' (E=716707.316 m e N=6960165.256 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 298°51'14" e a distância de 59.04 m 
até o marco 'V912' (E=716655.606 m e N=6960193.748 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 314°05'35" e a distância de 59.52 m 
até o marco 'V913' (E=716612.857 m e N=6960235.165 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 322°48'11" e a distância de 73.78 m 
até o marco 'V914' (E=716568.251 m e N=6960293.937 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 309°48'04" e a distância de 93.70 m 
até o marco 'V915' (E=716496.268 m e N=6960353.914 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 318°39'13" e a distância de 45.47 m 
até o marco 'V916' (E=716466.228 m e N=6960388.053 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 336°08'25" e a distância de 102.30 
m até o marco 'V917' (E=716424.846 m e N=6960481.612 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 342°22'59" e a distância de 65.45 m 
até o marco 'V918' (E=716405.038 m e N=6960543.991 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 316°26'22" e a distância de 57.06 m 
até o marco 'V919' (E=716365.716 m e N=6960585.340 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 325°55'41" e a distância de 37.46 m 
até o marco 'V920' (E=716344.729 m e N=6960616.371 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 334°55'40" e a distância de 57.07 m 
até o marco 'V921' (E=716320.546 m e N=6960668.060 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 324°56'22" e a distância de 79.35 m 
até o marco 'V922' (E=716274.963 m e N=6960733.013 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 325°02'34" e a distância de 80.50 m 
até o marco 'V923' (E=716228.840 m e N=6960798.989 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 325°07'48" e a distância de 65.02 m 
até o marco 'V924' (E=716191.666 m e N=6960852.336 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 333°49'28" e a distância de 86.64 m 
até o marco 'V925' (E=716153.446 m e N=6960930.093 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 335°52'35" e a distância de 96.79 m 
até o marco 'V926' (E=716113.885 m e N=6961018.434 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 307°56'06" e a distância de 52.21 m 
até o marco 'V927' (E=716072.704 m e N=6961050.534 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 313°58'41" e a distância de 96.87 m 
até o marco 'V928' (E=716002.995 m e N=6961117.799 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 321°25'24" e a distância de 36.42 m 
até o marco 'V929' (E=715980.286 m e N=6961146.269 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 330°15'15" e a distância de 55.75 m 
até o marco 'V930' (E=715952.628 m e N=6961194.670 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 299°41'28" e a distância de 44.14 m 
até o marco 'V931' (E=715914.282 m e N=6961216.534 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 294°57'52" e a distância de 65.19 m 
até o marco 'V932' (E=715855.186 m e N=6961244.047 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 312°29'39" e a distância de 38.94 m 
até o marco 'V933' (E=715826.477 m e N=6961270.348 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 336°52'34" e a distância de 37.39 m 
até o marco 'V934' (E=715811.794 m e N=6961304.732 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 357°05'07" e a distância de 65.50 m 
até o marco 'V935' (E=715808.463 m e N=6961370.148 m) ; 
 Daí segue com
o azimute de 14°51'15" e a distância de 101.04 m até o marco 
'V936' (E=715834.365 m e N=6961467.807 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 22°40'51" e a distância de 111.58 m 
até o marco 'V937' (E=715877.389 m e N=6961570.755 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 2°41'46" e a distância de 63.71 m até 
o marco 'V938' (E=715880.385 m e N=6961634.390 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 1°30'13" e a distância de 157.00 m 
até o marco 'V939' (E=715884.505 m e N=6961791.339 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 1°47'19" e a distância de 96.25 m até 
o marco 'V940' (E=715887.509 m e N=6961887.540 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 8°46'47" e a distância de 95.03 m até 
o marco 'V941' (E=715902.014 m e N=6961981.452 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°39'31" e a distância de 55.08 m até 
o marco 'V942' (E=715902.647 m e N=6962036.533 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 338°02'50" e a distância de 38.96 m 
até o marco 'V943' (E=715888.081 m e N=6962072.671 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 341°43'13" e a distância de 60.65 m 
até o marco 'V944' (E=715869.058 m e N=6962130.259 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 34.95 m até 
o marco 'V945' (E=715869.058 m e N=6962165.214 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 355°58'25" e a distância de 32.52 m 
até o marco 'V946' (E=715866.775 m e N=6962197.651 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 340°51'09" e a distância de 32.95 m 
até o marco 'V947' (E=715855.967 m e N=6962228.780 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 345°45'00" e a distância de 48.86 m 
até o marco 'V948' (E=715843.939 m e N=6962276.139 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°38'46" e a distância de 43.23 m até 
o marco 'V949' (E=715844.427 m e N=6962319.365 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 15°39'18" e a distância de 28.55 m 
até o marco 'V950' (E=715852.131 m e N=6962346.858 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 21°57'23" e a distância de 49.83 m 
até o marco 'V951' (E=715870.763 m e N=6962393.075 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°39'06" e a distância de 77.62 m 
até o marco 'V952' (E=715887.763 m e N=6962468.808 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 13°27'11" e a distância de 113.05 m 
até o marco 'V953' (E=715914.064 m e N=6962578.755 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 14°13'23" e a distância de 51.04 m 
até o marco 'V954' (E=715926.604 m e N=6962628.228 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 10°02'37" e a distância de 88.30 m 
até o marco 'V955' (E=715942.002 m e N=6962715.170 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 92°24'22" e a distância de 100.06 m 
até o marco 'V956' (E=716041.972 m e N=6962710.970 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 91°09'45" e a distância de 100.16 m 
até o marco 'V957' (E=716142.108 m e N=6962708.938 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°53'46" e a distância de 67.45 m 
até o marco 'V958' (E=716136.351 m e N=6962641.733 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 194°09'20" e a distância de 134.33 
m até o marco 'V959' (E=716103.501 m e N=6962511.486 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 193°23'06" e a distância de 92.30 m 
até o marco 'V960' (E=716082.133 m e N=6962421.690 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 195°14'43" e a distância de 133.13 
m até o marco 'V961' (E=716047.125 m e N=6962293.241 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°45'25" e a distância de 136.55 
m até o marco 'V962' (E=716069.058 m e N=6962158.468 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 159°10'27" e a distância de 78.28 m 
até o marco 'V963' (E=716096.888 m e N=6962085.305 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°10'52" e a distância de 75.32 m 
até o marco 'V964' (E=716104.524 m e N=6962010.370 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°20'58" e a distância de 63.72 m 
até o marco 'V965' (E=716099.692 m e N=6961946.833 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 189°31'30" e a distância de 78.41 m 
até o marco 'V966' (E=716086.717 m e N=6961869.508 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°27'26" e a distância de 130.83 
m até o marco 'V967' (E=716083.390 m e N=6961738.723 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°35'11" e a distância de 99.71 m 
até o marco 'V968' (E=716080.629 m e N=6961639.051 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°55'03" e a distância de 59.83 m 
até o marco 'V969' (E=716078.627 m e N=6961579.255 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 190°25'57" e a distância de 88.34 m 
até o marco 'V970' (E=716062.631 m e N=6961492.378 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 201°31'35" e a distância de 30.71 m 
até o marco 'V971' (E=716051.362 m e N=6961463.808 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°35'08" e a distância de 76.02 m 
até o marco 'V972' (E=716020.946 m e N=6961394.140 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 129°29'59" e a distância de 109.98 
m até o marco 'V973' (E=716105.811 m e N=6961324.182 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 147°52'01" e a distância de 55.40 m 
até o marco 'V974' (E=716135.278 m e N=6961277.268 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°00'02" e a distância de 39.56 m 

até o marco 'V975' (E=716157.966 m e N=6961244.866 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°05'55" e a distância de 46.19 m 
até o marco 'V976' (E=716190.571 m e N=6961212.148 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 130°32'11" e a distância de 102.85 
m até o marco 'V977' (E=716268.733 m e N=6961145.305 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 150°02'46" e a distância de 74.87 m 
até o marco 'V978' (E=716306.117 m e N=6961080.434 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 155°36'45" e a distância de 106.83 
m até o marco 'V979' (E=716350.230 m e N=6960983.133 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 148°36'05" e a distância de 78.64 m 
até o marco 'V980' (E=716391.198 m e N=6960916.013 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 142°06'00" e a distância de 49.29 m 
até o marco 'V981' (E=716421.474 m e N=6960877.122 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 149°29'01" e a distância de 72.23 m 
até o marco 'V982' (E=716458.151 m e N=6960814.896 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 139°55'12" e a distância de 54.53 m 
até o marco 'V983' (E=716493.264 m e N=6960773.169 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 148°36'15" e a distância de 50.99 m 
até o marco 'V984' (E=716519.828 m e N=6960729.643 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 166°10'21" e a distância de 11.10 m 
até o marco 'V985' (E=716522.481 m e N=6960718.864 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 148°35'35" e a distância de 25.78 m 
até o marco 'V986' (E=716535.913 m e N=6960696.865 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 137°32'04" e a distância de 44.40 m 
até o marco 'V987' (E=716565.891 m e N=6960664.111 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 150°36'56" e a distância de 45.89 m 
até o marco 'V988' (E=716588.407 m e N=6960624.125 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 162°34'52" e a distância de 63.89 m 
até o marco 'V989' (E=716607.532 m e N=6960563.169 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 156°48'27" e a distância de 56.18 m 
até o marco 'V990' (E=716629.656 m e N=6960511.530 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 143°26'17" e a distância de 34.93 m 
até o marco 'V991' (E=716650.466 m e N=6960483.471 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 130°41'20" e a distância de 101.11 
m até o marco 'V992' (E=716727.132 m e N=6960417.553 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 140°38'57" e a distância de 46.37 m 
até o marco 'V993' (E=716756.535 m e N=6960381.695 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 143°33'40" e a distância de 34.99 m 
até o marco 'V994' (E=716777.320 m e N=6960353.543 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 92°04'38" e a distância de 60.91 m 
até o marco 'V995' (E=716838.195 m e N=6960351.335 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°41'35" e a distância de 92.88 m 
até o marco 'V996' (E=716928.037 m e N=6960327.776 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 111°57'21" e a distância de 66.69 m 
até o marco 'V997' (E=716989.890 m e N=6960302.842 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 133°35'06" e a distância de 64.78 m 
até o marco 'V998' (E=717036.813 m e N=6960258.181 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 147°59'12" e a distância de 55.27 m 
até o marco 'V999' (E=717066.114 m e N=6960211.313 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 227°58'59" e a distância de 107.55 
m até o marco 'V1000' (E=716986.208 m e N=6960139.323 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 141°47'34" e a distância de 87.55 
m até o marco 'V1001' (E=717040.359 m e N=6960070.527 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°26'43" e a distância de 23.85 
m até o marco 'V1002' (E=717032.419 m e N=6960048.038 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°14'07" e a distância de 42.00 
m até o marco 'V1003' (E=717027.129 m e N=6960006.368 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°05'49" e a distância de 69.47 
m até o marco 'V1004' (E=717025.799 m e N=6959936.908 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 178°30'43" e a distância de 25.80 
m até o marco 'V1005' (E=717026.469 m e N=6959911.118 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°48'41" e a distância de 14.34 
m até o marco 'V1006' (E=717028.759 m e N=6959896.962 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 156°49'20" e a distância de 22.74 
m até o marco 'V1007' (E=717037.709 m e N=6959876.058 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 152°14'40" e a distância de 28.41 
m até o marco 'V1008' (E=717050.939 m e N=6959850.918 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 161°33'42" e a distância de 52.29 
m até o marco 'V1009' (E=717067.479 m e N=6959801.308 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 156°17'59" e a distância de 59.24 
m até o marco 'V1010' (E=717091.288 m e N=6959747.068 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 152°55'45" e a distância de 33.42 
m até o marco 'V1011' (E=717106.498 m e N=6959717.308 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 150°31'25" e a distância de 41.47 
m até o marco 'V1012' (E=717126.903 m e N=6959681.208 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 137°49'25" e a distância de 40.55 
m até o marco 'V1013' (E=717154.128 m e N=6959651.158 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 129°36'19" e a distância de 40.45 
m até o marco 'V1014' (E=717185.292 m e N=6959625.372 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 167°18'45" e a distância de 25.10 
m até o marco 'V1015' (E=717190.804 m e N=6959600.890 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°30'23" e a distância de 20.57 
m até o marco 'V1016' (E=717189.188 m e N=6959580.388 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 189°28'22" e a distância de 36.21 
m até o marco 'V1017' (E=717183.228 m e N=6959544.668 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°29'41" e a distância de 49.71 
m até o marco 'V1018' (E=717166.638 m e N=6959497.807 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°48'47" e a distância de 37.83 
m até o marco 'V1019' (E=717165.441 m e N=6959459.993 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 207°10'47" e a distância de 33.46 m 
até o marco 'V1020' (E=717150
158 m e N=6959430.228 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 223°13'39" e a distância de 29.95 
m até o marco 'V1021' (E=717129.648 m e N=6959408.408 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 212°56'50" e a distância de 42.57 
m até o marco 'V1022' (E=717106.498 m e N=6959372.688 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 196°55'12" e a distância de 15.91 
m até o marco 'V1023' (E=717101.868 m e N=6959357.468 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 180°00'01" e a distância de 32.41 
m até o marco 'V1024' (E=717101.868 m e N=6959325.058 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°13'37" e a distância de 17.91 
m até o marco 'V1025' (E=717100.548 m e N=6959307.198 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°53'57" e a distância de 31.67 
m até o marco 'V1026' (E=717102.812 m e N=6959275.610 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 171°59'41" e a distância de 7.50 m 
até o marco 'V1027' (E=717103.857 m e N=6959268.179 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 116°31'32" e a distância de 16.06 
m até o marco 'V1028' (E=717118.229 m e N=6959261.005 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 77°54'48" e a distância de 37.37 m 
até o marco 'V1029' (E=717154.775 m e N=6959268.831 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 103°43'23" e a distância de 30.66 
m até o marco 'V1030' (E=717184.557 m e N=6959261.558 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 108°00'42" e a distância de 27.81 
m até o marco 'V1031' (E=717211.007 m e N=6959252.958 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°20'05" e a distância de 29.36 
m até o marco 'V1032' (E=717239.457 m e N=6959245.688 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°23'15" e a distância de 15.71 m 
até o marco 'V1033' (E=717255.034 m e N=6959243.669 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 96°54'04" e a distância de 60.26 m 
até o marco 'V1034' (E=717314.857 m e N=6959236.428 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 93°43'56" e a distância de 60.99 m 
até o marco 'V1035' (E=717375.717 m e N=6959232.458 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°58'12" e a distância de 33.39 m 
até o marco 'V1036' (E=717408.787 m e N=6959227.828 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 93°59'48" e a distância de 43.48 m 
até o marco 'V1037' (E=717452.157 m e N=6959224.798 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 107°29'39" e a distância de 27.34 
m até o marco 'V1038' (E=717478.237 m e N=6959216.578 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 102°14'01" e a distância de 15.57 
m até o marco 'V1039' (E=717493.454 m e N=6959213.278 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 23.15 m 
até o marco 'V1040' (E=717516.604 m e N=6959213.278 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°41'05" e a distância de 28.72 
m até o marco 'V1041' (E=717544.387 m e N=6959205.998 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 111°15'07" e a distância de 41.08 
m até o marco 'V1042' (E=717582.674 m e N=6959191.107 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 133°20'37" e a distância de 88.24 
m até o marco 'V1043' (E=717646.848 m e N=6959130.540 m) ; 

 Daí segue com o azimute de 140°46'10" e a distância de 38.78 
m até o marco 'V1044' (E=717671.377 m e N=6959100.498 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 154°27'33" e a distância de 24.56 
m até o marco 'V1045' (E=717681.966 m e N=6959078.338 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°32'16" e a distância de 28.16 
m até o marco 'V1046' (E=717686.596 m e N=6959050.558 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°48'24" e a distância de 41.93 
m até o marco 'V1047' (E=717683.812 m e N=6959008.722 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 210°57'50" e a distância de 40.36 
m até o marco 'V1048' (E=717663.050 m e N=6958974.118 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°40'03" e a distância de 22.58 
m até o marco 'V1049' (E=717664.756 m e N=6958951.598 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°45'59" e a distância de 29.80 
m até o marco 'V1050' (E=717663.837 m e N=6958921.815 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 201°30'52" e a distância de 17.24 
m até o marco 'V1051' (E=717657.516 m e N=6958905.778 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 213°41'46" e a distância de 46.21 
m até o marco 'V1052' (E=717631.880 m e N=6958867.332 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 206°41'39" e a distância de 22.56 
m até o marco 'V1053' (E=717621.746 m e N=6958847.178 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 209°59'39" e a distância de 19.96 
m até o marco 'V1054' (E=717611.766 m e N=6958829.888 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°55'56" e a distância de 64.39 
m até o marco 'V1055' (E=717589.816 m e N=6958769.358 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 191°18'16" e a distância de 20.35 
m até o marco 'V1056' (E=717585.826 m e N=6958749.398 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 168°41'26" e a distância de 13.56 
m até o marco 'V1057' (E=717588.486 m e N=6958736.098 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°00'00" e a distância de 17.24 
m até o marco 'V1058' (E=717600.676 m e N=6958723.908 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 167°43'17" e a distância de 20.88 
m até o marco 'V1059' (E=717605.115 m e N=6958703.508 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 160°58'41" e a distância de 21.80 
m até o marco 'V1060' (E=717612.220 m e N=6958682.900 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 89°18'41" e a distância de 26.87 m 
até o marco 'V1061' (E=717639.084 m e N=6958683.223 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 29°16'20" e a distância de 24.34 m 
até o marco 'V1062' (E=717650.987 m e N=6958704.458 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°42'10" e a distância de 15.13 m 
até o marco 'V1063' (E=717665.268 m e N=6958709.459 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 94°53'47" e a distância de 25.08 m 
até o marco 'V1064' (E=717690.255 m e N=6958707.318 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 106°41'58" e a distância de 37.27 
m até o marco 'V1065' (E=717725.955 m e N=6958696.608 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 127°41'34" e a distância de 39.69 
m até o marco 'V1066' (E=717757.365 m e N=6958672.338 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 137°12'23" e a distância de 52.53 
m até o marco 'V1067' (E=717793.055 m e N=6958633.788 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 144°06'29" e a distância de 57.98 
m até o marco 'V1068' (E=717827.045 m e N=6958586.819 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°28'25" e a distância de 35.71 
m até o marco 'V1069' (E=717836.605 m e N=6958552.408 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 184°34'50" e a distância de 17.91 
m até o marco 'V1070' (E=717835.175 m e N=6958534.558 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 199°31'51" e a distância de 23.48 
m até o marco 'V1071' (E=717827.325 m e N=6958512.428 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 213°54'47" e a distância de 49.90 
m até o marco 'V1072' (E=717799.485 m e N=6958471.018 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 222°39'34" e a distância de 36.88 
m até o marco 'V1073' (E=717774.495 m e N=6958443.898 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 209°03'17" e a distância de 36.76 
m até o marco 'V1074' (E=717756.645 m e N=6958411.769 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°43'34" e a distância de 23.57 
m até o marco 'V1075' (E=717755.935 m e N=6958388.209 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°52'28" e a distância de 20.31 
m até o marco 'V1076' (E=717759.505 m e N=6958368.219 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 153°52'01" e a distância de 42.14 
m até o marco 'V1077' (E=717778.064 m e N=6958330.389 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 158°48'40" e a distância de 37.52 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 29

m até o marco 'V1078' (E=717791.624 m e N=6958295.409 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 163°06'33" e a distância de 41.78 
m até o marco 'V1079' (E=717803.764 m e N=6958255.429 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°36'02" e a distância de 46.54 
m até o marco 'V1080' (E=717807.334 m e N=6958209.029 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 177°45'46" e a distância de 91.45 
m até o marco 'V1081' (E=717810.904 m e N=6958117.649 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 169°01'35" e a distância de 119.98 
m até o marco 'V1082' (E=717833.744 m e N=6957999.859 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 187°50'22" e a distância de 33.02 
m até o marco 'V1083' (E=717829.240 m e N=6957967.150 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 248°57'30" e a distância de 14.29 
m até o marco 'V1084' (E=717815.899 m e N=6957962.017 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 304°00'40" e a distância de 36.44 
m até o marco 'V1085' (E=717785.694 m e N=6957982.399 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 319°12'04" e a distância de 25.89 
m até o marco 'V1086' (E=717768.777 m e N=6958001.998 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 281°19'31" e a distância de 18.73 
m até o marco 'V1087' (E=717750.412 m e N=6958005.676 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 220°35'08" e a distância de 25.53 
m até o marco 'V1088' (E=717733.804 m e N=6957986.289 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 230°12'12" e a distância de 47.04 
m até o marco 'V1089' (E=717697.663 m e N=6957956.181 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 252°53'07" e a distância de 48.09 
m até o marco 'V1090' (E=717651.704 m e N=6957942.029 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 236°18'36" e a distância de 20.59 
m até o marco 'V1091' (E=717634.574 m e N=6957930.609 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 215°44'59" e a distância de 21.99 
m até o marco 'V1092' (E=717621.724 m e N=6957912.760 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 195°39'24" e a distância de 25.77 
m até o marco 'V1093' (E=717614.770 m e N=6957887.948 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 241°11'35" e a distância de 34.43 
m até o marco 'V1094' (E=717584.604 m e N=6957871.360 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°27'45" e a distância de 30.71 
m até o marco 'V1095' (E=717559.614 m e N=6957853.510 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 211°14'58" e a distância de 23.38 
m até o marco 'V1096' (E=717547.484 m e N=6957833.520 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°20'39" e a distância de 30.70 
m até o marco 'V1097' (E=717546.764 m e N=6957802.830 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°21'07" e a distância de 53.39 
m até o marco 'V1098' (E=717561.163 m e N=6957751.423 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 201°10'10" e a distância de 26.03 
m até o marco 'V1099' (E=717551.764 m e N=6957727.150 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 217°44'32" e a distância de 41.50 
m até o marco 'V1100' (E=717526.361 m e N=6957694.332 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 250°34'47" e a distância de 21.51 
m até o marco 'V1101' (E=717506.074 m e N=6957687.180 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 233°07'10" e a distância de 10.71 
m até o marco 'V1102' (E=717497.504 m e N=6957680.750 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 200°51'12" e a distância de 16.15 
m até o marco 'V1103' (E=717491.754 m e N=6957665.656 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 197°40'08" e a distância de 23.56 m 
até o marco 'V1104' (E=717484.603 m e N=6957643
208 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 73°45'32" e a distância de 35.97 m 
até o marco 'V1105' (E=717519.142 m e N=6957653.270 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 94°07'59" e a distância de 73.41 m 
até o marco 'V1106' (E=717592.361 m e N=6957647.979 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 113°31'29" e a distância de 63.08 
m até o marco 'V1107' (E=717650.196 m e N=6957622.802 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 128°51'50" e a distância de 72.69 
m até o marco 'V1108' (E=717706.798 m e N=6957577.189 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 145°39'06" e a distância de 21.75 
m até o marco 'V1109' (E=717719.067 m e N=6957559.235 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 156°13'13" e a distância de 68.21 
m até o marco 'V1110' (E=717746.571 m e N=6957496.816 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 162°15'50" e a distância de 69.42 
m até o marco 'V1111' (E=717767.719 m e N=6957430.693 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°05'16" e a distância de 69.20 

m até o marco 'V1112' (E=717763.992 m e N=6957361.592 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 190°24'45" e a distância de 52.30 
m até o marco 'V1113' (E=717754.540 m e N=6957310.156 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°52'33" e a distância de 70.39 
m até o marco 'V1114' (E=717765.703 m e N=6957240.652 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 121°43'53" e a distância de 78.73 
m até o marco 'V1115' (E=717832.665 m e N=6957199.245 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 127°16'30" e a distância de 110.47 
m até o marco 'V1116' (E=717920.568 m e N=6957132.341 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 127°29'41" e a distância de 44.06 
m até o marco 'V1117' (E=717955.522 m e N=6957105.526 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°03'50" e a distância de 55.45 
m até o marco 'V1118' (E=717994.686 m e N=6957066.274 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 159°04'55" e a distância de 45.21 
m até o marco 'V1119' (E=718010.828 m e N=6957024.043 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 170°46'29" e a distância de 49.45 
m até o marco 'V1120' (E=718018.755 m e N=6956975.234 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°41'47" e a distância de 103.08 
m até o marco 'V1121' (E=718012.109 m e N=6956872.366 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 186°50'35" e a distância de 56.61 
m até o marco 'V1122' (E=718005.365 m e N=6956816.163 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 183°48'32" e a distância de 61.83 
m até o marco 'V1123' (E=718001.258 m e N=6956754.473 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 190°49'39" e a distância de 46.10 
m até o marco 'V1124' (E=717992.598 m e N=6956709.196 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 197°27'11" e a distância de 47.24 
m até o marco 'V1125' (E=717978.429 m e N=6956664.130 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 189°18'10" e a distância de 57.75 
m até o marco 'V1126' (E=717969.094 m e N=6956607.137 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 189°36'50" e a distância de 60.34 
m até o marco 'V1127' (E=717959.016 m e N=6956547.644 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 165°21'13" e a distância de 32.86 
m até o marco 'V1128' (E=717967.324 m e N=6956515.855 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°42'38" e a distância de 65.45 
m até o marco 'V1129' (E=717973.358 m e N=6956450.682 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°39'09" e a distância de 70.46 
m até o marco 'V1130' (E=717979.925 m e N=6956380.525 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 176°51'10" e a distância de 70.54 
m até o marco 'V1131' (E=717983.798 m e N=6956310.093 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 86°51'10" e a distância de 44.57 m 
até o marco 'V1132' (E=718028.297 m e N=6956312.540 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°37'36" e a distância de 50.69 m 
até o marco 'V1133' (E=718076.120 m e N=6956329.356 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 57°43'35" e a distância de 77.86 m 
até o marco 'V1134' (E=718141.955 m e N=6956370.933 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 66°25'34" e a distância de 39.26 m 
até o marco 'V1135' (E=718177.942 m e N=6956386.636 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 70°24'34" e a distância de 92.61 m 
até o marco 'V1136' (E=718265.190 m e N=6956417.687 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 67°05'55" e a distância de 77.45 m 
até o marco 'V1137' (E=718336.534 m e N=6956447.826 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 27°36'45" e a distância de 43.19 m 
até o marco 'V1138' (E=718356.555 m e N=6956486.101 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 39°02'04" e a distância de 38.68 m 
até o marco 'V1139' (E=718380.913 m e N=6956516.144 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 48°21'03" e a distância de 30.14 m 
até o marco 'V1140' (E=718403.432 m e N=6956536.172 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 61°46'31" e a distância de 51.45 m 
até o marco 'V1141' (E=718448.762 m e N=6956560.503 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 31°04'46" e a distância de 30.19 m 
até o marco 'V1142' (E=718464.346 m e N=6956586.357 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 36°39'41" e a distância de 46.94 m 
até o marco 'V1143' (E=718492.373 m e N=6956624.011 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 52°19'19" e a distância de 33.51 m 
até o marco 'V1144' (E=718518.896 m e N=6956644.494 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 65°15'07" e a distância de 55.30 m 
até o marco 'V1145' (E=718569.117 m e N=6956667.645 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 96°05'03" e a distância de 34.78 m 
até o marco 'V1146' (E=718603.698 m e N=6956663.959 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 85°55'21" e a distância de 20.25 m 
até o marco 'V1147' (E=718623.898 m e N=6956665.399 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 60°29'24" e a distância de 16.87 m 
até o marco 'V1148' (E=718638.577 m e N=6956673.707 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 109°17'19" e a distância de 54.25 
m até o marco 'V1149' (E=718689.778 m e N=6956655.789 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 91°09'16" e a distância de 44.18 m 
até o marco 'V1150' (E=718733.948 m e N=6956654.899 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 112°15'32" e a distância de 16.97 
m até o marco 'V1151' (E=718749.658 m e N=6956648.469 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°02'28" e a distância de 29.43 
m até o marco 'V1152' (E=718778.208 m e N=6956641.329 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°56'13" e a distância de 31.00 m 
até o marco 'V1153' (E=718808.908 m e N=6956637.049 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 94°45'36" e a distância de 25.79 m 
até o marco 'V1154' (E=718834.608 m e N=6956634.909 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 89°19'18" e a distância de 66.22 m 
até o marco 'V1155' (E=718900.819 m e N=6956635.692 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 138°09'46" e a distância de 25.96 
m até o marco 'V1156' (E=718918.137 m e N=6956616.349 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 122°20'07" e a distância de 17.93 
m até o marco 'V1157' (E=718933.291 m e N=6956606.756 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 104°10'43" e a distância de 64.30 
m até o marco 'V1158' (E=718995.631 m e N=6956591.006 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 128°18'49" e a distância de 17.00 
m até o marco 'V1159' (E=719008.967 m e N=6956580.468 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 136°23'05" e a distância de 26.63 
m até o marco 'V1160' (E=719027.337 m e N=6956561.189 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 122°02'26" e a distância de 15.12 
m até o marco 'V1161' (E=719040.151 m e N=6956553.169 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 13°58'52" e a distância de 19.57 m 
até o marco 'V1162' (E=719044.881 m e N=6956572.164 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 324°31'12" e a distância de 50.80 
m até o marco 'V1163' (E=719015.397 m e N=6956613.528 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 296°36'03" e a distância de 15.91 
m até o marco 'V1164' (E=719001.167 m e N=6956620.654 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 0°00'00" e a distância de 25.93 m até 
o marco 'V1165' (E=719001.167 m e N=6956646.588 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 335°00'46" e a distância de 27.93 
m até o marco 'V1166' (E=718989.367 m e N=6956671.908 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 302°57'29" e a distância de 19.55 
m até o marco 'V1167' (E=718972.962 m e N=6956682.545 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 55°29'27" e a distância de 66.96 m 
até o marco 'V1168' (E=719028.139 m e N=6956720.480 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 146°19'34" e a distância de 26.89 
m até o marco 'V1169' (E=719043.047 m e N=6956698.105 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 101°54'09" e a distância de 16.27 
m até o marco 'V1170' (E=719058.970 m e N=6956694.749 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 137°51'12" e a distância de 22.63 
m até o marco 'V1171' (E=719074.157 m e N=6956677.968 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 154°28'56" e a distância de 29.50 
m até o marco 'V1172' (E=719086.867 m e N=6956651.342 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 106°41'23" e a distância de 30.09 
m até o marco 'V1173' (E=719115.689 m e N=6956642.701 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 164°20'56" e a distância de 28.85 
m até o marco 'V1174' (E=719123.472 m e N=6956614.923 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 215°45'18" e a distância de 20.73 
m até o marco 'V1175' (E=719111.357 m e N=6956598.098 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 153°28'37" e a distância de 10.24 
m até o marco 'V1176' (E=719115.931 m e N=6956588.934 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 59°52'31" e a distância de 52.10 m 
até o marco 'V1177' (E=719160.994 m e N=6956615.082 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 146°37'03" e a distância de 38.66 
m até o marco 'V1178' (E=719182.267 m e N=6956582.798 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 144°05'14" e a distância de 51.13 
m até o marco 'V1179' (E=719212.257 m e N=6956541.388 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 135°59'59" e a distância de 28.78 
m até o marco 'V1180' (E=719232.247 m e N=6956520.688 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 119°45'26" e a distância de 18.45 

m até o marco 'V1181' (E=719248.261 m e N=6956511.533 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 108°22'33" e a distância de 40.59 
m até o marco 'V1182' (E=719286.777 m e N=6956498.738 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 99°12'46" e a distância de 27.92 m 
até o marco 'V1183' (E=719314.337 m e N=6956494.268 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°07'30" e a distância de 28.78 m 
até o marco 'V1184' (E=719342.897 m e N=6956490.698 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'01" e a distância de 33.03 m 
até o marco 'V1185' (E=719375.926 m e N=6956490.698 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 150°13'33" e a distância de 59.89 
m até o marco 'V1186' (E=719405.665 m e N=6956438.718 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 23.83 m 
até o marco 'V1187' (E=719429.496 m e N=6956438.718 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 114°24'30" e a distância de 16.70 
m até o marco 'V1188' (E=719444.703 m e N=6956431.818 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 64°47'38" e a distância de 32.69 m 
até o marco 'V1189' (E=719474.279 m e N=6956445.739 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 83°45'50" e a distância de 45.93 m 
até o marco 'V1190' (E=719519.936 m e N=6956450.728 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 78°55'53" e a distância de 47.40 m 
até o marco 'V1191' (E=719566.451 m e N=6956459.827 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 140°28'56" e a distância de 36.09 
m até o marco 'V1192' (E=719589.417 m e N=6956431.985 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 202°23'01" e a distância de 29.25 
m até o marco 'V1193' (E=719578.278 m e N=6956404.938 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 9.71 m até 
o marco 'V1194' (E=719587.986 m e N=6956404.938 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 179°54'00" e a distância de 94.89 
m até o marco 'V1195' (E=719588.152 m e N=6956310.047 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 200°23'44" e a distância de 12.81 
m até o marco 'V1196' (E=719583.688 m e N=6956298.040 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 185°31'16" e a distância de 76.04 
m até o marco 'V1197' (E=719576.372 m e N=6956222.350 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 204°36'49" e a distância de 19.22 
m até o marco 'V1198' (E=719568.367 m e N=6956204.878 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 165°57'57" e a distância de 82.44 
m até o marco 'V1199' (E=719588.359 m e N=6956124.897 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 175°14'11" e a distância de 170.11 
m até o marco 'V1200' (E=719602.486 m e N=6955955.378 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°47'43" e a distância de 71.21 
m até o marco 'V1201' (E=719608.946 m e N=6955884.462 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 174°47'43" e a distância de 104.74 
m até o marco 'V1202' (E=719618.448 m e N=6955780.150 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 181°07'24" e a distância de 64.87 
m até o marco 'V1203' (E=719617.176 m e N=6955715.295 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 192°41'59" e a distância de 92.54 
m até o marco 'V1204' (E=719596.832 m e N=6955625.019 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 188°29'40" e a distância de 99.00 
m até o marco 'V1205' (E=719582.209 m e N=6955527.109 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 56.74 m 
até o marco 'V1206' (E=719638.465 m e N=6955519.749 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 267.72 
m até o marco 'V1207' (E=719903.923 m e N=6955485.018 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 88.62 m 
até o marco 'V1208' (E=719991.790 m e N=6955473.522 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 230.25 
m até o marco 'V1209' (E=720220.095 m e N=6955443.652 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 512.88 
m até o marco 'V1210' (E=720728.642 m e N=6955377.116 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 94.85 m 
até o marco 'V1211' (E=720822.693 m e N=6955364.811 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 97°27'14" e a distância de 25.55 m 
até o marco 'V1212' (E=720848.024 m e N=6955361.497 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 53°54'18" e a distância de 594.08 
m até o marco 'V1213' (E=721328.063 m e N=6955711.482 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 84°54'13" e a distância de 384.55 
m até o marco 'V1214' (E=721711.092 m e N=6955745.643 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 173°15'45" e a distância de 977.85 
m até o marco 'V1215' (E=721825.816 m e N=6954774.550 m) ; 
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 Daí segue com o azimute de 109°12'07" e a distância de 29.66 
m até o marco 'V1216' (E=721853.826 m e N=6954764.794 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 88°38'11" e a distância de 25.09 m 
até o marco 'V1217' (E=721878.911 m e N=6954765.391 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 130°54'52" e a distância de 23.71 
m até o marco 'V1218' (E=721896.829 m e N=6954749.863 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 160°33'36" e a distância de 32.30 
m até o marco 'V1219' (E=721907.580 m e N=6954719.402 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 118°44'23" e a distância de 21.12 
m até o marco 'V1220' (E=721926.095 m e N=6954709.249 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 74°28'34" e a distância de 22.32 m 
até o marco 'V1221' (E=721947.597 m e N=6954715.221 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 86°49'13" e a distância de 30.01 m 
até o marco 'V1222' (E=721977.562 m e N=6954716.886 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 100°18'18" e a distância de 46.03 
m até o marco 'V1223' (E=722022.852 m e N=6954708.651 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 88°18'11" e a distância de 79.73 m 
até o marco 'V1224' (E=722102.545 m e N=6954711.012 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 56°18'36" e a distância de 48.50 m 
até o marco 'V1225' (E=722142.902 m e N=6954737.917 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 50°37'51" e a distância de 60.26 m 
até o marco 'V1226' (E=722189.489 m e N=6954776.142 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 12°20'21" e a distância de 39.13 m 
até o marco 'V1227' (E=722197.851 m e N=6954814.367 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 27°38'46" e a distância de 28.32 m 
até o marco 'V1228' (E=722210.990 m e N=6954839.452 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 27°53'51" e a distância de 45.95 m 
até o marco 'V1229' (E=722232.492 m e N=6954880.066 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 91°08'45" e a distância de 59.74 m 
até o marco 'V1230' (E=722292.218 m e N=6954878.871 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 87°12'26" e a distância de 49.03 m 
até o marco 'V1231' (E=722341.194 m e N=6954881.260 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 69°08'44" e a distância de 53.69 m 
até o marco 'V1232' (E=722391.364 m e N=6954900.373 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 71°59'45" e a distância de 50.24 m 
até o marco 'V1233' (E=722439.146 m e N=6954915.901 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 14°32'04" e a distância de 33.32 m 
até o marco 'V1234' (E=722447.507 m e N=6954948.154 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 45°00'00" e a distância de 60.82 m 
até o marco 'V1235' (E=722490.510 m e N=6954991.157 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 47°25'11" e a distância de 60.02 m 
até o marco 'V1236' (E=722534.708 m e N=6955031.771 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 62°39'01" e a distância de 39.00 m 
até o marco 'V1237' (E=722569.349 m e N=6955049.688 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 50.17 m 
até o marco 'V1238' (E=722619.520 m e N=6955049.688 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 88°18'55" e a distância de 40.63 m 
até o marco 'V1239' (E=722660.134 m e N=6955050.883 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 59°02'11" e a distância de 41.79 m 
até o marco 'V1240' (E=722695.969 m e N=6955072.384 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 46°13'08" e a distância de 39.71 m 
até o marco 'V1241' (E=722724.638 m e N=6955099.858 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 48°41'29" e a distância de 52.48 m 
até o marco 'V1242' (E=722764.058 m e N=6955134.500 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 21°48'06" e a distância de 25.73 m 
até o marco 'V1243' (E=722773.614 m e N=6955158.390 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 17°01'14" e a distância de 61.21 m 
até o marco 'V1244' (E=722791.532 m e N=6955216.922 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 20°22'35" e a distância de 44.60 m 
até o marco 'V1245' (E=722807.061 m e N=6955258.731 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 42°47'51" e a distância de 43.95 m 
até o marco 'V1246' (E=722836.924 m e N=6955290.983 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 49°14'11" e a distância de 45.74 m 
até o marco 'V1247' (E=722871.565 m e N=6955320.846 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 14°02'11" e a distância de 29.55 m 
até o marco 'V1248' (E=722878.733 m e N=6955349.515 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 47°23'10" e a distância de 40.58 m 
até o marco 'V1249' (E=722908.596 m e N=6955376.989 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 56°05'38" e a distância de 43.90 m 

até o marco 'V1250' (E=722945.029 m e N=6955401.477 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 43°46'52" e a distância de 59.56 m 
até o marco 'V1251' (E=722986.240 m e N=6955444.480 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 51°40'48" e a distância de 47.20 m 
até o marco 'V1252' (E=723023.271 m e N=6955473.746 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 62°22'44" e a distância de 57.97 m 
até o marco 'V1253' (E=723074.636 m e N=6955500.622 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 52°15'48" e a distância de 86.85 m 
até o marco 'V1254' (E=723143.321 m e N=6955553.779 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 38°39'36" e a distância de 61.19 m 
até o marco 'V1255' (E=723181.546 m e N=6955601.560 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 33°23'55" e a distância de 89.00 m 
até o marco 'V1256' (E=723230.536 m e N=6955675.861 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 24°16'16" e a distância de 42.52 m 
até o marco 'V1257' (E=723248.016 m e N=6955714.627 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 41°54'04" e a distância de 27.73 m 
até o marco 'V1258' (E=723266.536 m e N=6955735.267 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 40°49'07" e a distância de 38.45 m 
até o marco 'V1259' (E=723291.671 m e N=6955764.367 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 52°43'47" e a distância de 37.91 m 
até o marco 'V1260' (E=723321.840 m e N=6955787.325 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 40°52'39" e a distância de 31.93 m 
até o marco 'V1261' (E=723342.736 m e N=6955811.467 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 41°44'02" e a distância de 26.79 m 
até o marco 'V1262' (E=723360.572 m e N=6955831.462 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 22°42'52" e a distância de 37.41 m 
até o marco 'V1263' (E=723375.016 m e N=6955865.967 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 37°51'50" e a distância de 11.41 m 
até o marco 'V1' (E=723382.021 m e N=6955874.977 m); início 
de descrição.

Inicia-se se no marco denominado 'V1264', georreferenciado no 
Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, 
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 
720864.974 m e N= 6957365.212 m ; 
 Daí segue com o azimute de 181°19'34" e a distância de 355.19 
m até o marco 'V1265' (E=720856.754 m e N=6957010.114 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 238°42'54" e a distância de 36.68 
m até o marco 'V1266' (E=720825.404 m e N=6956991.064 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 237°51'39" e a distância de 40.79 
m até o marco 'V1267' (E=720790.864 m e N=6956969.365 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 260°11'05" e a distância de 60.04 
m até o marco 'V1268' (E=720731.704 m e N=6956959.130 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 226°07'02" e a distância de 48.41 
m até o marco 'V1269' (E=720696.814 m e N=6956925.575 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 267°39'22" e a distância de 61.37 
m até o marco 'V1270' (E=720635.494 m e N=6956923.065 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 234°36'48" e a distância de 89.69 
m até o marco 'V1271' (E=720562.377 m e N=6956871.129 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 203°25'33" e a distância de 40.41 
m até o marco 'V1272' (E=720546.313 m e N=6956834.053 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 5°26'25" e a distância de 552.63 m 
até o marco 'V1273' (E=720598.707 m e N=6957384.193 m) ; 
 Daí segue com o azimute de 94°04'39" e a distância de 266.94 
m até o marco 'V1264' (E=720864.974 m e N=6957365.212 m); 
início de descrição.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Art. 6º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 24 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1571/2018
Publicação Nº 1603841

LEI Nº 1.571/2018

“Altera o número de vagas em cargos que especifica, constantes no Plano de Cargos e Vencimentos do Município de Antônio Carlos, bem 
como nas leis municipais n. 1.464/2014, e da outras providências”.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1° Para atender a crescente demanda de serviços a cargo do Poder Público Municipal ao longo dos anos, fica o Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal autorizado a aumentar o número de vagas para o cargo abaixo enumerado, continuando as atribuições e os vencimentos 
correspondentes ao respectivo cargo atualmente em vigor.
Cargo Nº vaga permitida Acréscimo Total
Agente Comunitário de Saúde 18 01 19

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária vigente.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 24 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1572/2018
Publicação Nº 1603620

LEI Nº 1.572/2018
Concede Revisão Geral Anual de que Trata o Art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal de 1988

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º A remuneração dos servidores públicos municipais da Ad-
ministração Direta e Indireta do Poder Executivo, ativos (efetivos 
e comissionados), os proventos dos servidores inativos e dos pen-
sionistas com e sem paridade, na forma de revisão geral anual, 
prevista no art. 37, X, da Constituição da Republica, a partir de 1º 
de maio de 2018, fica revisada em 2,68% (dois virgula sessenta 
e oito por cento), incidente sobre a base remuneratória percebida 
em abril de 2018, correspondente ao índice de inflação do IPCA/
IBGE, acumulado no período de 1º de abril de 2017 a 31 de março 
de 2018.

§1º Fica concedido, a partir de 1º de maio de 2018, o percentual de 
3,51% (três virgula cinquenta e um por cento), também incidente 
sobre a base remuneratória percebida em abril de 2018 pelos ser-
vidores ativos (efetivos), os servidores inativos e dos pensionistas 
com e sem paridade, que corresponde ao restante da diferença do 
índice de revisão geral anual fixado pelo §1º do art. 1º da Lei nº 
1507/2016 alterada pela Lei nº 1508/2016.

§2º Aos servidores que obtiveram a antecipação da aplicação do 
índice indicado no §1º do art. 1º da Lei nº 1507/2016 alterada pela 
Lei nº 1508/2016, nos termos do art. 3º da Lei nº 1.508/2016 fica 
vedada a percepção do percentual fixado no §1º deste artigo.

§3º Fica determinada a aplicação da medida liminar concedida pelo 
Supremo Tribunal Federal contida na ADI 4582, para que seja apli-
cado o índice de revisão geral anual disposto no caput deste artigo 
para os servidores aposentados e para os pensionistas que não 
possuam paridade.

§4º A remuneração dos servidores temporários fica revisada pelos 

índices fixados no caput e no §1º deste artigo.

Art. 2º Fica concedida apenas a revisão geral de que trata o artigo 
37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 2,68% (dois 
virgula sessenta e oito por cento), no subsídio fixado para o Prefei-
to, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e na remuneração fixada 
para o Chefe de Gabinete e Procurador Geral, Coordenadores, do 
Assessor de Comunicação, correspondente a inflação acumulada 
no período de abril de 2017 a março de 2018, medida pela varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e 
apurada pelo IBGE.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das 
dotações constantes da Lei Orçamentária Anual para 2018.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Art. 5º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 24 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1573/2018
Publicação Nº 1603633

LEI Nº 1.573/2018

“INCLUI NO PLANO PLURIANUAL E LDO AÇÃO DE GOVERNO COMO 
PRIORIDADE PARA 2018 E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018”.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo de Metas do PPA – 2018/2021, aprovado pela Lei 
Municipal nº 1.539/2017, referente ao Programa 0010 – Agricul-
tura, Produção com Sustentabilidade, fica acrescido da Ação nº 
1.022 – Construção de Bens Públicos- Agricultura, conforme Anexo 
I desta Lei.
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Art. 2° O Anexo de Prioridades e Metas da LDO para 2018, aprova-
do pela Lei Municipal nº 1.549/2017, referente ao Programa 0010 – 
Agricultura, Produção com Sustentabilidade, fica acrescido da Ação 
nº 1.022 – Construção de Bens Públicos- Agricultura, conforme 
Anexo II desta Lei.

Art. 3° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir crédito adicional especial de até R$ R$ 251.000,00 (duzentos 
e cinquenta e um mil reais) na Lei Orçamentária Anual de 2018, 
conforme especificação abaixo:

04.01. SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR
0701.20 AGRICULTURA 251.000,00
0701.20.606 Extensão Rural 251.000,00

0701.20.606.0010 Agricultura, Produção com Sustenta-
bilidade 251.000,00

Art. 4º A Despesa resultante do disposto no Artigo anterior correrá 
à conta da fonte de recursos do excesso de arrecadação – Recursos 
Ordinários, bem como à conta da fonte de recursos do excesso de 
arrecadação – Convênios:

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Art. 6º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antônio Carlos, 24 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

PORTARIA N 191/2018
Publicação Nº 1603534

PORTARIA Nº 191/2018
Concede férias a servidor.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder FÉRIAS por 30 dias ao servidor VALERIO CAR-
DOSO, ocupante do cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINA, a 
partir de 02 de maio de 2018, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2015 a 30/11/2016.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 20 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 23 de abril de 2018.

PORTARIA N 192/2018
Publicação Nº 1603529

PORTARIA Nº 192/2018
Concede licença maternidade.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no 
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 
1.225/2009;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder LICENÇA MATERNIDADE por 180 dias a servi-
dora HELENA SCHERER PRIM, ocupante do cargo efetivo de PRO-
FESSOR COM PÓS-GRADUAÇÃO 40H, a partir de 24 de abril de 
2018.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 26 de abril de 2018.

PORTARIA N 193/2018
Publicação Nº 1603537

PORTARIA Nº 193/2018
Concede licença prêmio a servidor.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO por 60 dias a servidora 
JANE GELSLEICHTER, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS 20H, a partir de 02 de maio de 2018, referente 
ao período aquisitivo de 01/07/2005 a 30/06/2010.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 26 de abril de 2018.

PORTARIA N 194/2018
Publicação Nº 1603539

PORTARIA Nº 194/2018
Concede licença prêmio a servidor.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO por 60 dias ao servidor 
VILSON ANTÔNIO GELSLEICHTER, ocupante do cargo efetivo de 
MOTORISTA, a partir de 02 de maio de 2018, referente ao período 
aquisitivo de 01/07/2004 a 30/06/2009.
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Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 26 de abril de 2018.

PORTARIA N 195/2018
Publicação Nº 1603541

PORTARIA Nº 195/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA RECEBER ADIANTAMENTO.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de Antônio Carlos no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com a autorização lhe 
confere o artigo 56, inciso VI da Lei Orgânica do Município;
Considerando, as normas editadas pelo Tribunal de Contas do Es-
tado através da IN TC 14/2012;
Considerando, as normas de controle interno relacionadas a adian-
tamento e aprovadas pelo Decreto nº 118/2010 e alterações pos-
teriores.

RESOLVE:
Art. 1° - Designar o servidor abaixo indicado para também rece-
ber adiantamento de recursos para realizar despesas miúdas e de 
pronto pagamento na forma estabelecida na Lei (Municipal) nº 
999/2004 e nas normas de controle interno constantes do Anexo 
I item 3.1.13, do Decreto nº 118/2010 e alterações posteriores.

Inês Kuhn Guesser
Matrícula 418
Secretaria de Educação e Cultura

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 26 de abril de 2018.

PORTARIA N 196/2018
Publicação Nº 1603543

PORTARIA Nº 196/2018
Autoriza servidores a conduzirem os veículos oficiais.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 062/2016;

RESOLVE:
Artigo 1º - Autorizar a servidora abaixo a conduzir os veículos ofi-
ciais da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, além dos servidores 
já autorizados pela Portaria nº 283/2017, 353/2017, 449/2017 e 
046/2018;

MATRÍCULA NOME CARGO

1107 TALITA PADILHA PORTO ENFERMEIRO

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 26 de abril de 2018.

PORTARIA N 197/2018
Publicação Nº 1603544

PORTARIA Nº 197/2018
Concede Adicional de Titulação.

GERALDO PAULI – Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o Parecer Jurídico nº 
28/2018 e com a Lei Municipal nº 1.250/2009;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ADICIONAL DE TITULAÇÃO por PÓS-GRADU-
AÇÃO ao servidor ERIC SILVEIRA ITO, ocupante do cargo efetivo 
de MEDICO 20H, a partir do mês de maio de 2018.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 25 de abril de 2018.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 26 de abril de 2018.
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LEI Nº 1570/2018
Publicação Nº 1603599

 

LEI 1.570/2018 
 
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.294/2010, QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO, USO 
E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, REVOGANDO A LEI 476/ 1991 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sancionou a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam alterados os ANEXO 2 (mapa de macrozoneamento municipal) 
e 4 (mapa de zoneamento urbano municipal), da Lei Municipal n. 1.294/2010, 
de acordo com os Anexo constantes desta Lei. 

  

Art. 2º Fica alterado o ANEXO 3 (tabela de parâmetros de ocupação do 
solo), da Lei Municipal n. 1.294/2010, conforme segue: 

  

ANEXO 03 

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL 

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL 
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Zona de Uso Restrito 
(ZUR)  - - - - - - - - 
Zona de Uso Especial 
Turístico (ZUET)  0,15 7,5 75 2 Fração do 

Módulo do 
INCRA 04 03 10 

Zona de Uso Especial 
Controlada (ZUEC)  - - - 1 Fração do 

Módulo do 
INCRA 04 03 10 

Zona de Uso 
Agrossilvipastoril  0,05 5 65 2(2) 

Fração do 
Módulo do 
INCRA 04 03 10 

Zona de Uso Urbano Parâmetros a serem estabelecidos pelo uso do solo urbano 

Zona de Urbanização 
Específica (3) Parâmetros a serem estabelecidos pela lei específica 
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Art. 3º Fica inserido no art. 26, da Lei Municipal n. 
1.294/2010, o parágrafo único, com a seguinte redação: 

 
“Parágrafo único: As edificações isoladas poderão ser 
em número de até 03 (três) por lote ou gleba, sem a 
obrigatoriedade de constituição de condomínio, desde que 
obedeçam os demais limites de ocupação previstos em 
Lei.” 
 
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 5° Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
 

Antônio Carlos, 24 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal  
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Câmara muniCiPal

LEI LEGISLATIVA 235/2018 - AUTOR VEREADOR EMERSON
Publicação Nº 1603490

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ANTÔNIO CARLOS 
Rua Saul Antônio Scherer 07, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.1613 
CEP: 88180-000   camara@cmac.sc.gov.br  www.cmac.sc.gov.br 

LEI LEGISLATIVA Nº 235/2018 

 
Institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo, 

no Município de Antônio Carlos/SC, e dá outras 

Providências. 

 

Art. 1º Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos e Comemorações do Município 

de Antônio Carlos/SC , o “02 de abril” como o Dia Municipal de Conscientização do 

Autismo. 

 

Art. 2º Para comemorar esta data o Município poderá realizar eventos e atividades, 

por meio de seminários, palestras, murais e panfletagem, voltada para promoção e 

conscientização dos direitos dos autistas. 

 
Art. 3º Os eventos e atividades citados no Art. 2º poderão ser realizados nas escolas 

municipais, nas Organizações Não Governamentais, dentre outros. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

EMERSON ROBERTO SCHAPPO 
Presidente 

 

 

Lei sancionada e publicada no Diário Oficial dos Municípios-DOM e no Site da Câmara 

Municipal de Antônio Carlos-SC, no dia 26 de abril de 2018. 

 

 

 

GERALDO PAULI 
 Prefeito Municipal  
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LEI LEGISLATIVA 236/2018 - AUTOR VEREADOR FELÍCIO
Publicação Nº 1603493

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ANTÔNIO CARLOS 
Rua Saul Antônio Scherer 07, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.1613 
CEP: 88180-000   camara@cmac.sc.gov.br  www.cmac.sc.gov.br 

 LEI LEGISLATIVA Nº 236/2018 
 

Autoriza a instalação de faixa elevada para 
travessia de pedestres nas vias públicas, 
principalmente em frente as escolas do Município 
de Antônio Carlos/SC e dá outras providências. 
 

Art. 1º Nas vias públicas, especialmente em frente as escolas localizadas neste 

município, poderão ser instaladas faixas elevadas com o intuito de reduzir a velocidade dos 

veículos e proporcionar maior acessibilidade aos transeuntes. 

 

Parágrafo Único Refere-se como faixa elevada, a faixa de pedestres instalada em via 

pública no mesmo nível da calçada adjacente em material próprio para o trafego de veículos, 

com revestimento diferenciado e cores contrastantes para melhor visualização do motorista. 

 

Art. 2º A sinalização deverá ser feita nos termos da Resolução do Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAN nº 495 de 05 de junho de 2014. 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no que couber. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 24 de abril de 2018. 

 

 

EMERSON ROBERTO SCHAPPO 
Presidente 

 

Lei sancionada e publicada no Diário Oficial dos Municípios-DOM e no Site da Câmara 

Municipal de Antônio Carlos-SC, no dia 26 de abril de 2018. 

 

 

GERALDO PAULI 
 Prefeito Municipal  
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LEI LEGISLATIVA 238/2018 - AUTOR MESA DIRETORA
Publicação Nº 1603496

 

 

1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ANTÔNIO CARLOS 
Rua Saul Antônio Scherer 07, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.1613 
CEP: 88180-000   camara@cmac.sc.gov.br  www.cmac.sc.gov.br 

 
LEI LEGISLATIVA Nº 238/2018 

 
 
Concede revisão geral de que trata o artigo 37, 
inciso X, da Constituição Federal e reajuste no 
vencimento dos servidores, diretores e assessores da 
Câmara de Vereadores de Antônio Carlos/SC e dá 
outras providências. 

 
 

 
EMERSON ROBERTO SCHAPPO, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica concedida revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, no percentual de 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento), 

nos vencimentos dos Servidores, Diretor Geral, Secretário Administrativo, Assessor da 

Presidência e Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos/SC e nos 

proventos de aposentadoria e pensão, no que couber, correspondente à inflação acumulada no 

período de abril de 2017 a março de 2018, medida pela variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA e determinada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).1 

 

Art. 2º Fica concedida revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, no percentual 2,68% (dois vírgula sessenta e oito por cento), 

nos subsídios dos Vereadores, correspondente à inflação acumulada no período de abril de 

2017 a março de 2018, medida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA. 

 

Art. 3º Fica concedido reajuste de 3,51 % (três vírgula cinquenta e um por 

cento) no vencimento dos Servidores, Diretor Geral, Secretário Administrativo, Assessor da 

Presidência e Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos/SC e nos 

proventos de aposentadoria e pensão, no que couber, incidente sobre o valor já revisado pelo 

art. 1º desta Lei.  
                                                           
1 Disponível em:http://www.ibge.gov.br/home/estatisti ca/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm 
Acesso em 24/04/2018. 
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2 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ANTÔNIO CARLOS 
Rua Saul Antônio Scherer 07, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.1613 
CEP: 88180-000   camara@cmac.sc.gov.br  www.cmac.sc.gov.br 

Art. 4º As despesas resultantes desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual para 2017.  

 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões, 24 de abril de 2018. 

 

 

 

EMERSON ROBERTO SCHAPPO 
Presidente 

 

 

Lei sancionada e publicada no Diário Oficial dos Municípios-DOM e no Site da Câmara 

Municipal de Antônio Carlos-SC, no dia 26 de abril de 2018. 

 

 

 

GERALDO PAULI 
 Prefeito Municipal  
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Apiuna

Prefeitura

ERRATA A ATA REGISTRO DE PREÇO N° 25/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2018
Publicação Nº 1603372

ERRATA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.

O Prefeito de Apiúna, Senhor JOSÉ GERSON GONÇALVES, no uso de suas atribuições legais, DECIDE alterar a ata de registro de preço acima 
mencionada, conforme detalhamento abaixo:

ONDE LÊ-SE:

3 VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará até 20/04/2018.

PASSA A LER-SE:

3 VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará até 20/04/2019.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Apiúna, 24 de abril de 2018.

JOSÉ GERSON GONÇALVES
MUNICÍPIO DE APIÚNA
Prefeito de Apiúna
CONTRATANTE

EMPRESA:

POSTO AGRICOPEL LTDA. FILIAL 10
EUCLIDES PEDROSO
Contratada

POSTO AGRICOPEL LTDA. FILIAL 08
JOEL HOEPERS
Contratada
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Arabutã

Prefeitura

CONTRATO ACT 027-2018 RETIFICADO
Publicação Nº 1602995

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO Nº. 027/2018

Por este instrumento particular, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ARABUTÃ, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede à 
Avenida Lauro Muller nº. 210, centro, Arabutã/SC, inscrito no CNPJ sob o nº. 95.995.221/0001-53, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE e LANIELE LUEKCMEIER, inscrita no CPF/MF sob o nº. 5.831.364, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
Contrato de Trabalho Temporário mediante as seguintes condições:

1) OBJETO: A presente contratação objetiva o preenchimento para o cargo de Auxiliar de Sala, para atender as necessidades temporárias 
do excepcional interesse público conforme Edital de Processo Seletivo nº. 004/2017, em conformidade com a Lei Municipal nº. 218, de 23 
de abril de 2002;
2) VIGÊNCIA: de 15 de fevereiro de 2018 até 18 de dezembro de 2018;
3) REGIME JURIDICO: Administrativo, previsto no inc. IX, do art. 37 da Constituição Federal e Lei Complementar nº. 159/2014, cujo conte-
údo o contratado declara conhecer e anuir;
4) VENCIMENTO: R$ 615,46(seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) conforme Lei Complementar nº. 155, de 29 de dezembro 
de 2014, anexo IV;
5) CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Sala;
6) UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria Municipal de Educação – P.E.C
7) CARGA HORÁRIA SEMANAL: Será de 20h, pelo turno vespertino;
8) SEGURIDADE SOCIAL: Regime Geral da Previdência Social;
9) OBRIGAÇÕES: Durante a vigência do contrato, o contratado fica sujeito ao regime disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Muni-
cipais (LC 159/2014);

Arabutã/SC, 14 de fevereiro de 2018.

Laniele Luekmeier Leani kapp Schmitt
Contratada Prefeita

Testemunhas:

Cléo Fernando Morche   Glaucia Potrattz
CPF/MFnº. 069.405.499-27  CPF/MFnº. 053.825.249-98
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ADENTO I PREGÃO34.2018
Publicação Nº 1603558

 

 

 
 

PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO nº 045/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2018 

 

O  MUNICÍPIO  DE  ARABUTÃ,  SC,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  
95.995.221/0001-53,  com  sede administrativa na Avenida Lauro Müller, 210, 
Centro, Arabutã, SC, CEP 89740-000, neste ato representada por sua Prefeita 
Leani Kapp Schmitt, torna público o Primeiro Adendo ao EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 034/2018. 

1. O item descrito no Anexo “E” do Edital do Processo passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Item Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 
Máximo 

Especificação 

5 300,00 H 180,00 

Prestação de serviço de horas/máquina, com 
escavadeira hidráulica, ano de fabricação 

acima de 2008 com potência mínima do motor 
de 111HP e peso operacional mínimo de 

13.000 kg - 
2. Em virtude da alteração da descrição do item, fica alterada a data do 
Pregão Presencial para dia 09 de maio de 2018, sendo recebimento dos 
Envelopes até às 08h45 e abertura inicial às 09h00. 

3. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital.  

 

                                                                Arabutã SC, 25 de Abril de 2018. 

 
LEANI KAPP SCHMITT 

Prefeita 
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Arroio Trinta

Prefeitura

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CREDITO Nº 
21/00001-8

Publicação Nº 1603173

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉ-
DITO N.º
21/00001-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. 
E O MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA, NA FORMA 
COMO SEGUE:

I. FINANCIADOR

O BANCO DO BRASIL S.A., com sede no Setor de Autarquias Norte, 
Quadra 05, Lote B, Ed. Banco do Brasil, na Cidade de Brasília, Dis-
trito Federal, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 00.000.000/0001-91, 
através de sua agência ARROIO TRINTA, prefixo
5322 - 8, localizada à RUA OTILIA BARICHELO ZARDO, 97, na Cida-
de de ARROIO TRINTA-SC, neste ato representado na forma de seu 
Estatuto Social, pelo Sr. SOLON FURTADO PEREIRA, BRASILEIRO, 
CASADO(A)-COMUNHAO PARCIAL, BANCARIO E ECONOMIARIO, 
residente e domiciliado em LAGES - SC, portador da CARTEIRA DE 
IDENTIDADE nr. 4.339.445, emitida por SESPDC SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nr. 007.719.399-73, doravante denominado “BANCO 
DO BRASIL” e/ ou “FINANCIADOR”,

II. FINANCIADO

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, com sede à RUA XV DE NOVEMBRO, 26, CENTRO, 
ARROIO TRINTA - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-
27, doravante denominado “FINANCIADO”, neste ato representa-
do pelo Senhor(es/as) CLAUDIO SPRICIGO, BRASILEIRO, CASA-
DO(A)-COMUNHAO UNIVERSAL, PREFEITO MUNICIPAL, residente 
e domiciliado em ARROIO TRINTA – SC, portador da CARTEIRA DE 
IDENTIDADE nr.
1912533, emitida por SESPDC SC, inscrito no CPF/MF sob o nr. 
551.995.939-00, ao final assinado, devidamente autorizado pela 
Lei Municipal nº 1.811, de 13/09/2017, publicada em 26/09/2017,

Considerando:

a) a autorização legislativa para contratação de operação de cré-
dito, por meio da
Lei Autorizadora de nº 1.811, de 13/09/2017, publicada em 
26/09/2017;
b) que o município de Arroio Trinta cumpriu os limites e condições 
para a realização de operação de crédito, conforme consta no ofício 
de nº002/2018/BB/CENOP-SP, de 17/01/2018;
c) as disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional – 
CMN nº
2.827/2001, Art. 9º– AB, de 30.03.2001.

As PARTES têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas 
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de financia-
mento pelo FINANCIADO, com o FINANCIADOR, única e exclusi-
vamente, para aquisição de 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
constante da Lei Orçamentaria Anual – LOA e autorizado pela Lei 
Municipal nº 1.811, de 13/09/2017, publicada em 26/09/2017,

Página 1 de 20
discriminado no ANEXO I, o qual faz parte integrante e inseparável 
deste
CONTRATO e se vincula a este instrumento para todos os fins de 
direito.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedada ao FINANCIADO a aplicação 
dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) despesas correntes do FINANCIADO, nos termos do artigo 35, 
§1º, inciso I, da
Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fis-
cal);

b) contratações em que a responsabilidade pela execução e/ou 
acompanhamento não seja do FINANCIADO; e

c) aquisição de bens móveis usados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO

O FINANCIADOR abre ao FINANCIADO, por meio deste contrato, 
e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$400.000,00 (QUA-
TROCENTOS MIL REAIS), a ser provido com recursos próprios do 
FINANCIADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE UTILIZAÇÃO

O crédito ora aberto será colocado à disposição do FINANCIADO, 
depois de cumpridas as condições de desembolso, referidas na 
Cláusula Décima Oitava – Condições Precedentes ao Desembolso, 
por período de 12 meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo FI-
NANCIADOR ao fornecedor, em conta corrente por este indicada 
no documento fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As solicitações de desembolsos deverão 
ser apresentadas pelo FINANCIADO na forma do modelo de Pedido 
de Desembolso de Recursos, na forma do ANEXO II deste CON-
TRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A data-limite para a realização do de-
sembolso, prevista no caput desta cláusula poderá, a critério do 
FINANCIADOR, ser prorrogada por um período adicional de até 12 
(doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA – VENCIMENTO

O presente CONTRATO vencerá em 10/02/2023, obrigando-se o 
FINANCIADO a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí 
compreendidos: principal, juros, correção monetária, outros aces-
sórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independente-
mente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL

O principal da dívida decorrente deste CONTRATO será pago ao 
FINANCIADOR, após o período de carência, em 54 (CINQUENTA E 
QUATRO) prestações mensais e sucessivas, e iguais, vencendo-se 
a primeira prestação em 10/09/2018, e as demais
em igual dia dos meses subsequentes, observado o disposto na 
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Cláusula Décima
Primeira – Vencimento em Dias Feriados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Qualquer recebimento das prestações 
fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afe-
tará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais 
cláusulas e condições deste CONTRATO, nem importará novação 
ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resul-
tante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor rece-
bido obrigatoriamente na seguinte ordem: juros remuneratórios, 
correção monetária e outros acessórios deste CONTRATO, principal 
vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A quitação da dívida resultante deste 
CONTRATO dar- se-á após a liquidação do saldo devedor das par-
celas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos dos encargos 
por este instrumento indicados.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE CARÊNCIA

O prazo de carência para a realização das amortizações do montan-
te do principal desembolsado para o FINANCIADO é de 06 (SEIS) 
meses, contados a partir da data de formalização deste CONTRA-
TO, encerrando-se em 10/08/2018.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante o prazo de carência continuarão 
incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados 
sobre os recursos desembolsados, na forma da Cláusula Sétima – 
Encargos Financeiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo de carência previsto no caput 
desta cláusula permanecerá inalterado, independente da data de 
desembolso dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, 
decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias 
devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos 
financeiros correspondentes a 171%, (CENTO E SETENTA E UM) 
pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos 
Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calcu-
lados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente 
diária (ano de 252 dias úteis), e debitados na conta vinculada de 
empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no 
vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integral-
mente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se 
aquele não o for, inclusive durante o período de carência de paga-
mento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e 
na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, 
entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, do-
mingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária 
dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central 
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e da-
ta-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento 
final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remunera-
ção deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, 
o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa 
Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibili-
dade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Sobre o valor total da operação, descrito no caput da Cláusula 
Segunda – Valor do Contrato será devida comissão de contratação 

de operação de crédito Setor Público, ao FINANCIADOR, à razão 
de 0,5% (cinco décimos) pontos percentuais, limitado ao valor mí-
nimo de R$5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais), a ser paga pelo FINANCIADO concomitante-
mente ao primeiro desembolso do presente CONTRATO.

CLÁUSULA NONA – RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

O FINANCIADO reconhecerá como prova, para determinação da 
dívida resultante deste CONTRATO, os lançamentos que o FINAN-
CIADOR efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, cheques ou saques 
que venha a passar ou emitir, e o FINANCIADOR, por sua vez, os 
recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas 
ao(s) fornecedores e na respectiva conta, indicada no Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Terceira – Forma de Utilização, pelo que a 
certeza e liquidez da dívida não estarão sujeitas à prévia verifica-
ção do saldo devedor, que será formado pelo principal, encargos 
financeiros, outros acessórios e quaisquer despesas com a ressalva 
de poder o FINANCIADO reclamar contra qualquer erro, omissão, 
engano, dentro de 30 (trinta) dias da data do recebimento da res-
pectiva comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA – PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA

A cobrança do principal e encargos será feita mediante aviso de 
cobrança expedido pelo FINANCIADOR, por meio do qual será in-
formado, ao FINANCIADO, o montante necessário à liquidação de 
suas obrigações nas datas dos vencimentos, para todo o período 
contratado, incluindo-se aquele referente à carência.

PARÁGRAFO ÚNICO – O não recebimento do aviso de cobrança 
não eximirá o FINANCIADO da obrigação de pagar ao FINANCIA-
DOR as prestações do principal e encargos nas datas estabelecidas 
neste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encar-
gos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclu-
sive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para 
o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até 
essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período 
seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO PARCIAL

Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do 
principal e/ou acessórios, não existir saldo suficiente na conta-cor-
rente do FINANCIADO mencionada na Cláusula Décima Sexta - Au-
torização para Débito em Conta, para o pagamento do montante 
contratualmente exigível, poderá o FINANCIADOR debitar o saldo 
específico então disponível, como pagamento parcial do aludido 
montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na 
Cláusula Décima Quarta – Inadimplemento sobre os valores faltan-
tes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e 
realizáveis.

PARÁGRAFO ÚNICO – As quantias recebidas para crédito do FI-
NANCIADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir 
discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros 
moratórios, juros remuneratória e outros acessórios debitados, 
principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LIQUIDAÇÃO E/OU AMORTIZA-
ÇÃO ANTECIPADA

O FINANCIADOR assegura ao FINANCIADO o direito a amortizar ou 
liquidar antecipadamente o saldo resultante deste CONTRATO, ain-
da que parcialmente, mediante aviso ao FINANCIADOR, com ante-
cedência mínima de 15 (quinze) dias, só o fazendo com a anuência 
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do FINANCIADOR, sem prejuízo de continuar respondendo pelas 
demais obrigações aqui assumidas.

PARÁGRAFO ÚNICO – A partir do dia seguinte à liberação do crédi-
to, inclusive, havendo liquidação/amortização antecipada do finan-
ciamento, será devida pelo FINANCIADO, tarifa, de 2% (dois por 
cento) incidentes sobre o valor liquidado/amortizado, cobrada na 
data do processamento da antecipação, a débito da conta corrente 
indicada pelo FINANCIADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou con-
vencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a 
partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigi-
dos, nos termos da Resolução 4.558, de 23.02.2017, do Conselho 
Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência 
da operação, previstos neste instrumento de crédito;
b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, inci-
dentes sobre o valor inadimplido;
c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamen-
tos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, 
sobre o saldo devedor da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados 
para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas 
alíneas “a” e “b” retro serão calculados,
por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquida-
ção da dívida, juntamente com as amortizações de principal, pro-
porcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormen-
te previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora 
der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive des-
pesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Se o FINANCIADO não pagar pontualmente quaisquer das pres-
tações previstas neste CONTRATO, inclusive os juros durante o 
período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na conta 
corrente citada na Cláusula Décima Sexta – Autorização de Débi-
to em Conta, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para 
que o FINANCIADOR promova os lançamentos contábeis destina-
dos às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto 
na Cláusula Quinta – Forma de Pagamento do Principal, poderá 
o FINANCIADOR considerar vencidas antecipadamente, de pleno 
direito, todas as demais parcelas ainda vincendas, relativas aos 
desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste CONTRATO 
e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de 
aviso extrajudicial ou interpelação judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO – O FINANCIADOR também poderá considerar 
integralmente vencida, e exigível, a dívida resultante deste CON-
TRATO, bem como proceder à imediata sustação de qualquer de-
sembolso, quando o FINANCIADO tornar(em)-se inadimplente(s) 
em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao FINANCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM 
CONTA

O FINANCIADO autoriza, conforme autorização contida na Lei Mu-
nicipal nº 1.811, de
13/09/2017, publicada no veículo oficial da imprensa do Município, 
neste ato, o FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretratável, a 
debitar em sua conta corrente de nº 71.797-5 mantida na agência 
5322-8, os montantes necessários à amortização de cada parcela, 

nos respectivos vencimentos e ao pagamento final da dívida, na 
forma da Cláusula Quinta – Forma de Pagamento do Principal, bem 
como, ao pagamento da comissão de contratação de operação de 
crédito Setor Público, previstas na Cláusula Oitava – Comissão de 
Contratação e ao pagamento dos juros, inclusive durante o período 
de carência, conforme citados no Parágrafo Primeiro da Cláusula 
Sétima – Encargos Financeiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no caput desta 
Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, fi-
cando a cargo do FINANCIADO observar as fases atinentes à execu-
ção orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O FINANCIADO se compromete, neste 
ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação 
de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com 
este CONTRATO e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os créditos orçamentários serão empe-
nhados pelo
FINANCIADO no ano dos pagamentos para cumprimento das obri-
gações previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMEN-
TOS

No ato de formalização deste CONTRATO, o FINANCIADO afirma 
que cumpriu todas as obrigações prévias indicadas à seguir e im-
prescindíveis à contratação da presente operação:

a) Parecer da Procuradoria do Município de Arroio Trinta, atuali-
zado quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis às 
operações de crédito, conforme disposto na Resolução do CMN de 
nº 3.751/2009;

b) cópia da publicação oficial da Lei que autoriza o FINANCIADO a 
celebrar o presente CONTRATO;

c) cópia do ofício indicando o cumprimento de limites e condições, 
emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN ou pelo BB, 
conforme o caso, para a contratação do financiamento objeto deste 
CONTRATO;

d) comprovante de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciá-
ria por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias
– CAUC, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” 
nos requisitos fiscais obtidos no sítio http://consulta.tesouro.fazen-
da.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind ex.asp, listados 
nos tópicos “I – Obrigações de Adimplência Financeira” e “IV
- Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais” (item 
4.4 – Regularidade Previdenciária) ou caso as exigências não sejam 
comprovadas por meio do site, o FINANCIADO deverá comprovar 
documentalmente sua situação de regularidade;

e) cópia do recibo de entrega da Relação Anual de Informações 
Sociais – RAIS;

f) comprovação de inexistência de inscrição no Cadastro de Entida-
des Devedoras Inadimplentes (CEDIN) relativo aos débitos oriun-
dos de precatórios judiciais, instituído pela Resolução nº 115, de 
29 de junho de
2010, do Conselho Nacional de Justiça, conforme consulta na in-
ternet, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br, válida na data des-
te instrumento, ou certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado, que ateste a situação de adimplência do mesmo no que 
tange à adoção e adimplemento em relação ao regime especial de 
pagamento de precatórios, previsto no artigo
97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ou Declara-
ção de regularidade de pagamento de precatórios, e sua respectiva 
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periodicidade, emitida pelo chefe do Poder Executivo ou pelo Se-
cretário de Finanças, com protocolo de declaração junto ao Tribu-
nal de Justiça competente, com data dentro do mesmo mês de 
formalização deste CONTRATO;
g) comprovante de adimplência junto ao Sistema Financeiro do 
Brasil mediante consulta do FINANCIADOR ao Sistema de Registro 
de Operações de Crédito com o Setor Público – CADIP, do Banco 
Central do Brasil, onde se constate a inexistência de anotações 
cadastrais impeditivas do FINANCIADO; e

h) comprovante de adimplência do FINANCIADO com a União, con-
forme disposto no Inciso VI do Art. 21 da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de
2001, mediante consulta no site: http://www3.tesouro.fazenda.
gov.br/haveres_uniao_novosite/verificacao_adim plencia.asp onde 
deverá constar a situação “Adimplente” em nome do FINANCIADO, 
para todos os requisitos, na data de contratação, ou, caso as exi-
gências não sejam comprovadas por meio do site, o FINANCIADO 
deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES PRECEDENTES AO DE-
SEMBOLSO

O desembolso do crédito fica sujeito ao cumprimento, pelo FINAN-
CIADO, das seguintes condições, bem como à apresentação dos 
documentos abaixo relacionados:

a) Para o desembolso da primeira parcela:

i. cópia da publicação do extrato deste CONTRATO no veículo oficial 
da imprensa do Município;

ii. solicitação de desembolso, observado o modelo constante no 
ANEXO II deste CONTRATO;

iii. comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 
por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Trans-
ferências Voluntárias – CAUC, cuja validade se dará por meio do 
status “comprovado” nos requisitos fiscais obtidos no sítio http://
consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novo-
site/ind ex.asp, listados no tópico “I – Obrigações de Adimplência 
Financeira” e “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou 
Legais” (item
4.4 – Regularidade Previdenciária) ou, caso as exigências não se-
jam comprovadas por meio do site, apresentação de comprovação 
documental de sua situação de regularidade;

iv. comprovação de realização do processo licitatório, para os itens 
discriminados no Pedido de Desembolso;

v. Lei Orçamentária Anual – LOA, do ano em curso;

vi. notas fiscais que comprovam a aquisição das máquinas e/ou 
equipamentos e/ou veículos, indicados no Pedido de Desembolso.

b) Para desembolsos posteriores à primeira parcela do crédito:
i. solicitação de desembolso, observado o modelo constante no 
ANEXO II
deste CONTRATO;
ii. comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária 
por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Trans-
ferências Voluntárias – CAUC, cuja validade se dará por meio do 
status “comprovado” nos requisitos fiscais obtidos no sítio http://
consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novo-
site/ind ex.asp, listados no tópico “I – Obrigações de Adimplência 
Financeira” e “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou 
Legais” (item
4.4 – Regularidade Previdenciária) ou, caso as exigências não se-
jam comprovadas por meio do site, apresentação de comprovação 

documental de sua situação de regularidade;

iii. comprovação de realização do processo licitatório, para os itens 
discriminados no Pedido de Desembolso;

iv. Lei Orçamentária Anual – LOA, do ano em curso;

v. notas fiscais que comprovam a aquisição das máquinas e/ou 
equipamentos e/ou veículos, indicados no Pedido de Desembolso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O desembolso fica condicionado a não 
ocorrência de evento ou circunstância que possa alterar adversa-
mente as condições dos mercados: financeiro, bancário ou de ca-
pitais nacionais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os documentos apresentados para a 
comprovação que, por qualquer razão, sejam glosados e não acei-
tos em sua integralidade, entrarão em demanda de diligência que 
deverá ser integral e tempestivamente sanada pelo FINANCIADO, 
sob pena de haver suspensão do desembolso solicitado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FINANCIADOR poderá, a seu critério, 
dispensar o
FINANCIADO da apresentação dos documentos dispostos nesta 
cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE 
RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplica-
ção do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recur-
sos cabe ao FINANCIADO, cabendo ao FINANCIADOR a análise da 
documentação apresentada, se de seu interesse, sendo certo que 
a fiscalização e verificação da aplicação correta dos recursos ca-
bem aos órgãos internos do FINANCIADO e ao Tribunal de Contas 
competente;

b) o FINANCIADO deverá apresentar documentação comprobató-
ria, para cada ação objeto do desembolso dos recursos oriundos 
deste CONTRATO, quanto ao pagamento das despesas de capital e 
suas referidas quitações financeiras, assim como as regularidades 
nas aquisições dos bens na forma da documentação relacionada 
no ANEXO III, sendo facultada ao FINANCIADOR a dispensa de 
qualquer documento relacionado no referido anexo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADO assume o compromisso 
de, caso solicitado pelo FINANCIADOR, permitir, além de facilitar, 
ao FINANCIADOR e seus
representantes devidamente identificados e indicados por ele, am-
plo acesso aos bens adquiridos com recursos deste CONTRATO, 
franqueando a seus representantes e prepostos livre acesso às de-
pendências do FINANCIADO, disponibilizando os meios de que já 
disponha para seu controle.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum documento de comprovação 
de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, 
acertos e/ou condições restritivas, e tais documentos ficarão sujei-
tos à análise e aceitação pelo FINANCIADOR.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FINANCIADO assume o compromisso 
de manter arquivado, durante o prazo de validade deste contra-
to, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de 
aplicação dos recursos, e entregar cópias autenticadas, por agente 
público do próprio FINANCIADO, ao FINANCIADOR no prazo de até 
30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica estabelecido que:

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/ind
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a) o FINANCIADOR não detém competência ou atribuição para fis-
calizar a atuação do FINANCIADO nos procedimentos licitatórios, 
bem como na contabilização e classificação das despesas de acor-
do com a legislação afeta a contabilidade pública, sendo o FINAN-
CIADOR isento de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação 
para avaliar e fiscalizar tais procedimentos;

b) o acompanhamento da execução do objeto do presente CON-
TRATO, a ser efetuado pelo FINANCIADOR, tem a finalidade, es-
pecífica e exclusiva, de aferição da aplicação dos recursos desem-
bolsados;

c) a visita aos empreendimentos financiados, facultada ao FINAN-
CIADOR conforme disposto nesta cláusula, caso realizada, será 
sempre acompanhada por funcionários ou prepostos do FINAN-
CIADO, e exclusivamente para efeito de inspeção visual para veri-
ficação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscali-
zação ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução de 
serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO FINANCIADO 
– São obrigações do FINANCIADO válidas durante a vigência do 
presente CONTRATO:

a) o FINANCIADO, sob as penas da lei, se compromete a assegurar, 
durante a vigência do presente CONTRATO, a regularidade licita-
tória das intervenções objeto do presente CONTRATO, na forma 
disposta na legislação pertinente;

b) o FINANCIADO assegura o cumprimento à Legislação que trata 
do combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho 
infantil e ao trabalho escravo, bem como à Legislação Aplicável às 
Pessoas com Deficiência;

c) cabe ao FINANCIADO assegurar o cumprimento da legislação 
trabalhista referente à proteção à segurança, saúde, higiene e con-
forto nos locais de trabalho, especialmente das normas regulamen-
tadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

d) o FINANCIADO se compromete a adotar diligências, ao repassar 
recursos oriundos deste financiamento a terceiros, de forma a ga-
rantir que cada terceiro
declare ciência da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), bem como 
de suas implicações pela eventual prática de atos lesivos à adminis-
tração pública, previstos em seu artigo 5º, que envolvam recursos 
decorrentes deste financiamento;

e) O FINANCIADO admite ter ciência de que, conforme disposto 
no artigo 30 da Lei 12.846/2013, ressalvada a hipótese de acordo 
de leniência que expressamente as inclua, a aplicação das sanções 
previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e 
aplicação de penalidades decorrentes de: I - ato de improbidade 
administrativa nos termos da Lei nº
8.429, de 1992; II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8666, de 
1993, ou por outras normas de licitações e contratos de adminis-
tração pública, inclusive no que se refere ao Regime Diferenciado 
de contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei nº 12.462, de 
2011; e III - infrações contra a ordem econômica nos termos da 
Lei nº 12.529,de 2011;

f) a manter segurados as máquinas, equipamentos e veículos, ad-
quiridos com o crédito do financiamento, observadas as vedações 
das seguradoras, até final liquidação da dívida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE SOCIOAM-
BIENTAL

O FINANCIADO obriga-se a cumprir o disposto na legislação fede-
ral, estadual, e municipal (nas localidades onde as intervenções 

serão financiadas com os recursos deste CONTRATO) referente à 
Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de 
vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir 
danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do 
trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da 
execução dos projetos/ações objeto deste CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADO obriga-se a comunicar 
imediatamente ao FINANCIADOR qualquer evento que cause grave 
lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção 
ambiental durante a execução das ações/projetos apoiados com os 
recursos deste CONTRATO, nominando as ações reparadoras das 
ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a sua solução.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O FINANCIADO obriga-se a isentar o FI-
NANCIADOR de responsabilidades de qualquer natureza que lhes 
sejam imputadas em função da inobservância da legislação sócio 
ambiental, e/ou de exigências impostas pelas autoridades públicas 
no âmbito do PROJETO.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FINANCIADO será o único e exclusivo 
responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou 
perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhado-
res, e/ou a terceiros afetados pelo PROJETO, decorrentes de atos, 
fatos e omissões praticados pelo FINANCIADO por meio de seus 
agentes públicos, no âmbito do PROJETO.

PARÁGRAFO QUARTO – O FINANCIADO ressarcirá o FINANCIADOR 
por quaisquer perdas e danos, quando aplicáveis, desde que efeti-
vamente incorridos em
razão de sua participação no PROJETO, independente de aviso ex-
trajudicial ou interpelação judicial; e

PARÁGRAFO QUINTO – O FINANCIADO ressarcirá ao FINANCIA-
DOR qualquer quantia que este seja compelido a pagar por conta 
de dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda 
estar relacionado aos projetos/ações objeto deste CONTRATO, as-
sim como deverá indenizar ao FINANCIADOR por qualquer perda 
ou dano que venha experimentar em decorrência da violação da 
Legislação Socioambiental causado pela execução/implantação dos 
projetos/ações ora financiados, inclusive em virtude de invasões, 
esbulho, turbação ou ameaça à posse livre e desembaraçada das 
áreas de implantação/execução das obras deste CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SUSPENSÃO DE DESEMBOLSO

O FINANCIADOR poderá suspender os desembolsos de novos va-
lores, componentes do valor total deste CONTRATO, por prazo por 
este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial 
nas condições de mercado, ou quando o FINANCIADO:

a) prestar ao FINANCIADOR, através de seus agentes públicos, 
informações in- completas ou alteradas; inclusive através de docu-
mento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, através de seus agentes públicos, informações 
que, se de conhecimento do FINANCIADOR, poderiam alterar seus 
julgamentos e/ou avaliações;

c) tornar(em)-se inadimplente(s) em outra(s) operação(ões) man-
tida(s) junto ao
FINANCIADOR;

d) aplicar os recursos concedidos em finalidade diversa daque-
la prevista neste CONTRATO, sem prejuízo da comunicação ao 
Ministério Público, para os efei- tos da Lei Federal nº 7.492, de 
16.06.1986.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS
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Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do 
exercício, por parte do FINANCIADOR, de quaisquer direitos que 
lhe assista por força do presente CONTRATO ou a concordância 
com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do 
FINANCIADO, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que po-
derão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum 
modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão 
o FINANCIADOR relativamente a vencimentos ou inadimplementos 
futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhuma ação ou omissão, tanto do FI-
NANCIADO quanto do FINANCIADOR importará em renúncia de 
seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem 
significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do 
presente CONTRATO. Os direitos e recursos aqui previstos são
cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamen-
te, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos 
em lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se qualquer item ou cláusula deste CON-
TRATO vier a ser considerada ilegal, inexeqüível ou, por qualquer 
motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão 
plenamente válidos e eficazes. FINANCIADO e FINANCIADOR, des-
de já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item 
ou Cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou 
cláusula considerado ilegal, inexequível ou ineficaz. Nessa negocia-
ção será considerado o objetivo primeiro deste CONTRATO na data 
de sua assinatura, bem como o contexto no qual o item ou cláusula 
revista foi inserida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – CESSÃO DE CRÉDITOS

Fica o FINANCIADOR autorizado, a qualquer tempo a ceder, trans-
ferir ou dar em penhor o crédito deste CONTRATO, bem como ce-
der os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na 
forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, vedada a 
cessão mediante instrumentos de securitização de créditos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RESILIÇÃO OU RESCISÃO

A resilição ou rescisão ocorrerá sem ônus para o FINANCIADO e 
o FINANCIADOR e depois de honradas as obrigações já incorridas 
anteriormente ao encerramento da operação, ensejando o venci-
mento antecipado do CONTRATO e a suspensão de liberação de 
parcelas ainda não utilizadas, na ocorrência de qualquer das hipó-
teses abaixo:

a) se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza 
sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquo-
tas ou valores dos tributos vigentes;

b) eventos graves que, de comum acordo entre FINANCIADO e 
FINANCIADOR, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cum-
primento das obrigações assumidas neste CONTRATO;

c) ocorrência de eventos que afetem a capacidade operacional e/
ou legal e/ou financeira do FINANCIADO; e

d) eventos que possam causar prejuízo à imagem do FINANCIA-
DOR no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE 
CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O FINANCIADO declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com 
características de crédito por ele(s) realizadas serão registrados no 
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para 
fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as ins-
tituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre 
essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito 
e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu(s) nome(s) 
no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen 
(CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de 
discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser 
dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das 
informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, 
ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas ins-
tituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de 
responsável por débitos ou garantias de operações, depende de 
prévia autorização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser objeto de 
execução específica por iniciativa do FINANCIADOR, nos termos do 
disposto nos artigos 461,
632 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que 
isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, ju-
dicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do pre-
sente CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica facultado ao FINANCIADOR men-
cionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a 
colaboração financeira concedida por meio deste CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O FINANCIADO não poderá ceder ou 
transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obri-
gações previstos no presente CONTRATO sem o prévio consenti-
mento do FINANCIADOR.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica expressamente acordado entre o 
FINANCIADO e o FINANCIADOR que todos e quaisquer custos, 
despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer 
impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à ce-
lebração, registro ou execução e acompanhamento do presente 
CONTRATO, ou de qualquer alteração do mesmo serão de respon-
sabilidade e correrão por conta do FINANCIADO, mesmo na hipó-
tese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUARTO – O FINANCIADO obriga-se a atender às 
notificações que lhe venham a ser feitas pelo FINANCIADOR, no 
interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma 
e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela 
aposição do “ciente” do FINANCIADO, representado por agente 
público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude 
de aviso por via postal.

PARÁGRAFO QUINTO – Toda e qualquer notificação ou comunica-
ção trocada entre o FINANCIADO e o FINANCIADOR, relativamente 
ao presente CONTRATO, deverá
ser feita por escrito e entregue via correio ou portador, para o en-
dereço indicado a seguir:

BANCO DO BRASIL S.A. – Agência ARROIO TRINTA
Endereço: RUA OTILIA BARICHELO ZARDO, 97, ARROIO TRINTA - 
SC Telefone: 49 35351122

Prefeitura Municipal de ARROIO TRINTA (SC): Secretaria Municipal 
de Administração
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Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 26, ARROIO TRINTA - SC Tele-
fone: 49 35356020

PARÁGRAFO SEXTO – Qualquer alteração no endereço acima deve-
rá ser comunicado ao FINANCIADOR, por escrito, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Centrais de Atendimento Telefônico – Para 
eventuais informações, sugestões, reclamações ou quaisquer ou-
tros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito deste 
CONTRATO de Abertura de Crédito Fixo, o FINANCIADOR coloca à 
disposição do FINANCIADO os seguintes telefones:

Central de Atendimento BB–CABB:
- para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001;
- demais regiões: 0800 729 0001;
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0722;
Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de 
fala: 0800 729
0088;
Ouvidoria BB: 0800 729 5678.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O FINANCIADO obriga-se a providenciar a publicação deste CON-
TRATO ou de seu extrato, no veículo oficial da imprensa do municí-
pio, às suas expensas, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, em atendimento ao § único do artigo
61 da Lei Federal de n º 8.666/93, para fins de validade e eficácia 
do instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DO LUGAR DE PAGAMENTO

O lugar do pagamento das obrigações assumidas neste CONTRATO 
é a Agência ARROIO TRINTA (SC), prefixo 5322-8, do FINANCIA-
DOR, localizada em ARROIO TRINTA (SC).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – TARIFAS BANCÁRIAS

Além dos encargos financeiros pactuados, o FINANCIADO autoriza 
o Banco do Brasil S.A. a debitar em sua conta corrente indicada 
na Cláusula Décima Sexta – Autorização para Débito em Conta, a 
título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às 
tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da
cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – 
Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência 
do Banco do Brasil S.A. O FINANCIADO se declara ciente de que 
tais débitos serão informados mediante aviso de débito e/ou aviso 
no extrato de conta corrente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

FINANCIADO e FINANCIADOR elegem o foro da Comarca de Arroio 
Trinta (SC), como competente para decidir judicialmente qualquer 
questão referente ao presente CONTRATO.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as PARTES o 
presente CONTRATO em caráter irrevogável e irretratável, em 03 
(TRÊS) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as 
duas testemunhas adiante assinadas.

Arroio Trinta (SC), 24 de Janeiro de 2018

FINANCIADOR: BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO: MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA

TESTEMUNHAS:

ANEXO I – Discriminação dos bens e serviços objeto do CONTRATO 
21/00001-8

Componentes Valor (R$) %

1. Máquinas e Equipamentos novos 400.000,00 100,00
2. Veículos - -
3. Software - -
4. Serviços técnicos especializados (TI) - -
5. Capacitação Técnica - -
6. Outros (Sistema de Georreferenciamento,
Atual. Cadastro, custom.) - -
Total 400.000,00 100,00

ANEXO II – Modelo de Pedido de Desembolso

PEDIDO DE DESEMBOLSO REFERENTE A O CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 21/00001-8

Na qualidade de representante legal do FINANCIADO, solicito ao 
BANCO DO BRASIL S.A. o desembolso de recursos no montante de 
R$ [●] (valor por extenso), objeto do Contrato de Financiamento 
Mediante Abertura de Crédito nº
21/00001-8, assinado com esse Banco, com base no artigo 9º- AB 
da Resolução
CMN nº 2.827, de 30 de março de 2001, conforme a seguir:

Quadro Demonstrativo de Valores a Desembolsar:

A Valor Total do Contrato
B Valor Desembolsado
A-B Saldo a Desembolsar
C Valor de Desembolso Solicitado
Em R$ mil

Obs: O valor de B está limitado ao valor de A e o valor de C só po-
derá ser menor que o valor de A e o valor de A -B (conjuntamente).

Discriminação dos bens e serviços adquiridos com os recursos des-
te desembolso:

Componentes
LOA (Programa/Ação) Valor a
Desembolsar

1. Máquinas e Equipamentos novos

2.Serviços técnicos especializados e
(TI)
3. Software
4. Veículos
5. Capacitação Técnica

6. Outros ( Atual. Cadastro, custom, Sistema de Georreferencia-
mento.)
Código da Ação Nº Página

TOTAL

(R$)

Para tanto, declaro que o Município de Arroio Trinta cumpriu todas 
as condicionantes prévias ao desembolso a que se refere o pre-
sente pedido, além de ter cumprido todos os requisitos previstos 
nas leis, normas e regulamentos aplicáveis, inclusive quanto ao 
atendimento das condições previstas na Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e na Resolução do Senado 
Federal nº 43, de
2001.
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Município de Arroio Trinta

Nome do Prefeito do Município
ANEXO III – Relação de Documentos

1 LOA – Lei Orçamentária Anual
1.1 Página(s) com Indicação do item orçamentário na LOA referen-
te a(s) despesas(s) de capital objeto do financiamento e da fonte 
de recursos específica para operação
2 Processo Licitatório
2.1 Extrato da publicação do aviso de abertura da licitação, nos 
moldes do artigo 21 da Lei 8.666/1993.
2.2 Termos de Adjudicação e Homologação.
2.3 Publicação dos Termos de Adjudicação e o Despacho homolo-
gatório
(Termo de Homologação) na imprensa oficial.
2.4 Contratos formalizados com os fornecedores em conformidade 
com o
Despacho homologatório, e seus aditivos, se houver.
2.5 Extrato da publicação do contrato, e seus aditivos, se houver.
2.6 Em caso de dispensa de licitação, Parecer Jurídico do Ente ca-
racterizando a situação justificadora, expondo motivos da escolha 
do contratado e atestando que o processo foi instruído observando 
o disposto na Lei
8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis.
2.7 Em casos específicos da Contratação Direta, publicação do Ato 
de
Retificação de Dispensa ou Inexigibilidade.
3 Notas de Empenho
4 Notas de Liquidação ou Nota de Lançamento ou Documento de
Liquidação
5 Notas Fiscais
6 Certificado de Registro de Veículo - CRV
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Balneário Piçarras

Prefeitura

CONTRATO 021/2018 PMBP
Publicação Nº 1603048

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
CONTRATO Nº 21/2018/PMBP de 23/03/2018
DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º24/2017
REF.PROCESSO LICITATÓRIO N.º 022/2017/PMBP
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017-PMBP
HOMOLOGADO EM 23/03/2017
O presente contrato tem como origem a Ata de registro de Preços nº 24/2017-PMBP, objetivando a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de monitoramento eletrônico com ronda motorizada comunitária e desarmada 24 (vinte e quatro) horas, em 
prédios e espaços públicos utilizados pelo poder executivo do Município de Balneário Piçarras, conforme especificações constantes no Anexo 
I do Edital. O preço global deste contrato é de R$ 840.083,52 (oitocentos e quarenta mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) 
referente ao objeto da Ata de Registro de Preços 024/2017. Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 meses, conforme disposto no art. 57 da lei 8666/93.
MINISTER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA ME
Balneário Piçarras(SC), 23 de março de 2018

Leonel José Martins – Prefeito Municipal
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Balneário Rincão

Prefeitura

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - NOVA ERA
Publicação Nº 1604029

TERMO ADITIVO Nº. 01 ao Contrato 077/PMBR/2017. NOVA ERA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI OBJETO: Constitui objeto do 
presente Termo Aditivo o ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS na execução das Obras de Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Jose Réus, com área de 422,68m², em 02 (dois) pavimentos, localizado no Bairro Lagoa dos Freitas no Município de Balneário Rincão/SC, 
necessários e imprescindíveis para a continuação dos trabalhos pertinentes ao Contrato Nº. 077/PMBR/2017 objeto do Edital de Tomada de 
Preços Nº. 072/PMBR/2017. ASSINATURA: 24/04/2017. SIGNATÁRIO: pelo Município o Sr. Jairo Celoy Custódio - Prefeito Municipal e pela 
empresa o Sr. Ricardo Pinter

TERCEIRO AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/PMBR/2018
Publicação Nº 1604088

TERCEIRO AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/PMBR/2018.

O Município de Balneário Rincão – SC, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de Pregão Presencial Nº. 033/
PMBR/2018, que tem como objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de 10 (dez) veículos novos, tipo popular, executivo e utilitário, 
conforme termo de referencia para uso do Fundo Municipal de Saúde, Samae e Secretaria de Educação do Município de Balneário Rincão/
SC., fica suprimido da Capa do Edital: o seguinte Termo: EXCLUSIVO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE e Suprimido o 
Subitem 3.1.1., do Item 03 do referido Edital:
Suprimir: 3.1.1. Este processo licitatório destina-se exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o artigo 
48, inciso I, da Lei Federal Complementar Nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, com alteração dada pela Lei Federal Complementar Nº. 147 
de 07 de agosto de 2014, que prevê a obrigatoriedade da Administração Pública em designar os processos licitatórios para os itens cujo 
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
Feita a retificação do Edital, permanece prorrogado para o dia: 10/05/2018 às 14h00min,a abertura do presente certame com o recebimen-
to/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 13h45 do destacado dia, por interesse público e conveniência administrativa, 
conforme previsto na Lei Nº. 8.666/93. Feita a retificação e a prorrogação acima, ficam todos interessados notificados para os fins legais e 
de direito.
Balneário Rincão, 24 de Abril de 2018.
GISELE P. FERREIRA
PREGOEIRA
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Bandeirante

Prefeitura

DECRETO Nº 020/2018
Publicação Nº 1603827

Decreto nº 020, de 26 de abril de 2018.

Declara de interesse público e social as obras de construção de 
passeio público, pavimentação com pedras irregulares, drenagem 
pluvial, sinalização viária e canalização de curso hídrico, em trechos 
das vias urbanas denominadas Rua Gastão Benetti e Rua Querino 
Scaravonatti, do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catari-
na, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e demais normas em vigor,

Considerando que as ações de investimentos na malha viária urba-
na são condicionantes a geração de desenvolvimento urbanístico e 
social da Comunidade,

Considerando que os investimentos contribuem diretamente na 
melhoria da qualidade de vida dos Munícipes com uma crescente e 
boa trafegabilidade urbana nos deslocamentos diversos, de trans-
porte escolar e de passageiros,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de interesse público e social as obras de 
construção de pavimentação com pedras irregulares, drenagem 
pluvial e sinalização viária com área de 1.097,00m² e de pavimen-
tação de passeio público com piso em concreto intertravado tipo 
“paver” com área de 446,28m², a serem executadas na Rua Gastão 
Benetti, no Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 
trecho compreendido entre a Rua Querino Scaravonatti e a Rua do 
Comércio.

Art. 2º Fica declarada de interesse público e social as obras de 
construção de pavimentação em pedras irregulares, drenagem plu-
vial e sinalização viária com área de 1.098,00m², de pavimentação 
de passeio público com piso em concreto intertravado tipo “pa-
ver” com área de 446,28m² e de canalização de curso hídrico sem 
denominação (Afluente do Lajeado Caçador) com extensão a ser 
canalizada de 25,00 metros lineares, a serem executadas na Rua 
Querino Scaravonatti, no Município de Bandeirante, Estado de San-
ta Catarina, no trecho compreendido entre a Rua Gastão Benetti e 
a Rua Caçador.

Art. 3º As despesas decorrentes deste ato correrão a conta dos 
respectivos créditos orçamentários vigentes.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante, SC,
em 26 de abril de 2018.
CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

DF Nº 006/2018
Publicação Nº 1603872

Decreto Financeiro nº 006, de 26 de abril de 2018.
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Muni-
cípio para o exercício financeiro de 2018, e contém outras provi-
dências.

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 4.320, de 
17/03/1964, Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 1.251/2017, 
Lei Municipal nº 1.252/2017, Lei Municipal nº 1.253/2017, Lei Mu-
nicipal nº 1.254/2018, Lei Municipal nº 1.266/2018 e demais nor-
mas em vigor,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pro-
ceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
até R$ 75.673,38 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três 
reais e trinta e oito centavos), a seguir:
R$
09.01.06.122.0015.1.011 Equipar os Serviços do Corpo de Bombeiros 
Militar
4.4.90.00.00.00.00.2043 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos do Corpo de Bombeiros Militar 
(cc=108.635-9)

10.000,00

09.01.06.122.0015.2.025 Gestão dos Serviços do Corpo de Bombeiros 
Militar
3.3.90.00.00.00.00.2043 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos do Corpo de Bombeiros Militar 
(cc=108.635-9)

21.307,00

06.02.13.695.0006.1.023 Obras da Praça Municipal
4.4.90.00.00.00.00.2024 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos do CT Praça Municipal (cc=647.317-8) 21.366,38

4.4.90.00.00.00.00.2043 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos da Contrapartida/CT Praça Municipal 
(cc=647.317-8)

23.000,00

Total da Suplementação 75.673,38

Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto neste ato fica autorizado 
o Chefe do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o in-
ciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e demais 
dispositivos constitucionais e legais vigentes, a utilizar como fonte 
de recursos os provenientes do Superávit Financeiro apurado em 
Balanço Patrimonial do exercício de 2017, na importância de R$ 
31.307,00 (trinta e um mil, trezentos e sete reais), oriundos do Re-
curso nº 2043 – Superávit de Recursos de do Corpo de Bombeiros 
Militar, depositados na conta corrente bancária nº 108.635-9, da 
Agência do Banco do Brasil SA, da Praça São Miguel do Oeste (SC).

Art. 3º Para complementação da cobertura do Crédito aberto neste 
ato fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, de con-
formidade com o inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64 e demais dispositivos constitucionais e legais vigentes, 
a utilizar como fonte de recursos os provenientes do Superávit Fi-
nanceiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2017, na 
importância de R$ 21.366,38 (vinte e um mil, trezentos e sessenta 
e seis reais e trinta e oito centavos), oriundos do Recurso nº 2024 – 
Superávit de Recursos do CT Praça Municipal, depositados na conta 
corrente bancária nº 647.317-8, da Agência do Banco do Brasil SA, 
da Praça São Miguel do Oeste (SC).
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Art. 4º Para complementação da cobertura do Crédito aberto neste 
ato fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, de con-
formidade com o inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64 e demais dispositivos constitucionais e legais vigentes, 
a utilizar como fonte de recursos os provenientes do Superávit Fi-
nanceiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2017, 
na importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), oriundos 
do Recurso nº 2043 – Superávit de Recursos da Contrapartida/
CT Praça Municipal, depositados na conta corrente bancária nº 
647.317-8, da Agência do Banco do Brasil SA, da Praça São Miguel 
do Oeste (SC).

Art. 5º Este Decreto Financeiro entra em vigor na sua data de 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante, SC,
em 26 de abril de 2018.
CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

LEI Nº 1266/2018
Publicação Nº 1603849

LEI Nº 1.266, DE 26 DE ABRIL DE 2018.
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Muni-
cípio para o exercício financeiro de 2018, e contém outras provi-
dências.

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alteradas a Lei Municipal nº 1.251/2017, de 
26/12/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei 
Municipal nº 1.252/2017, de 26/12/2017, que dispõe sobre as dire-
trizes para elaboração da Lei Orçamentária 2018 e a Lei Municipal 
nº 1.253/2017, de 26/12/2017, que estima a receita e fixa a despe-
sa do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, para o 
exercício de 2018, de acordo com os prescritos nesta Lei.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pro-
ceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
até R$ 75.673,38 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três 
reais e trinta e oito centavos), a seguir:
R$
09.01.06.122.0015.1.011 Equipar os Serviços do Corpo de Bombeiros 
Militar
4.4.90.00.00.00.00.2043 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos do Corpo de Bombeiros Militar 
(cc=108.635-9)

10.000,00

09.01.06.122.0015.2.025 Gestão dos Serviços do Corpo de Bombeiros 
Militar
3.3.90.00.00.00.00.2043 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos do Corpo de Bombeiros Militar 
(cc=108.635-9)

21.307,00

06.02.13.695.0006.1.023 Obras da Praça Municipal
4.4.90.00.00.00.00.2024 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos do CT Praça Municipal (cc=647.317-8) 21.366,38

4.4.90.00.00.00.00.2043 Aplicações Diretas
Superávit de Recursos da Contrapartida/CT Praça Municipal 
(cc=647.317-8)

23.000,00

Total da Suplementação 75.673,38

Art. 3º Para cobertura do Crédito aberto neste ato fica autorizado 
o Chefe do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o in-
ciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e demais 
dispositivos constitucionais e legais vigentes, a utilizar como fonte 

de recursos os provenientes do Superávit Financeiro apurado em 
Balanço Patrimonial do exercício de 2017, na importância de R$ 
31.307,00 (trinta e um mil, trezentos e sete reais), oriundos do Re-
curso nº 2043 – Superávit de Recursos de do Corpo de Bombeiros 
Militar, depositados na conta corrente bancária nº 108.635-9, da 
Agência do Banco do Brasil SA, da Praça São Miguel do Oeste (SC).

Art. 4º Para complementação da cobertura do Crédito aberto neste 
ato fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, de con-
formidade com o inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64 e demais dispositivos constitucionais e legais vigentes, 
a utilizar como fonte de recursos os provenientes do Superávit Fi-
nanceiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2017, na 
importância de R$ 21.366,38 (vinte e um mil, trezentos e sessenta 
e seis reais e trinta e oito centavos), oriundos do Recurso nº 2024 – 
Superávit de Recursos do CT Praça Municipal, depositados na conta 
corrente bancária nº 647.317-8, da Agência do Banco do Brasil SA, 
da Praça São Miguel do Oeste (SC).

Art. 5º Para complementação da cobertura do Crédito aberto neste 
ato fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, de con-
formidade com o inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64 e demais dispositivos constitucionais e legais vigentes, 
a utilizar como fonte de recursos os provenientes do Superávit Fi-
nanceiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2017, 
na importância de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), oriundos 
do Recurso nº 2043 – Superávit de Recursos da Contrapartida/
CT Praça Municipal, depositados na conta corrente bancária nº 
647.317-8, da Agência do Banco do Brasil SA, da Praça São Miguel 
do Oeste (SC).

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na sua data de publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante, SC,
em 26 de abril de 2018.
CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
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Barra Bonita

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº48/2018
Publicação Nº 1603186

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2018

OBJETO: Aquisição de reservatório de água de 15.000lts, tampas de fribra de vidro de: 15.000lts, 5.000lts e 20.000lts, para colocação em 
depósitos de água do sistema de abastecimento de água do município

FORNECEDOR: INCOFIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS MATTIELLO LTDA
Endereço: Rua Reinaldo Pinhat, 1120, CEP: 89815-275, centro, Chapecó/SC.
CNPJ:01.525.242/0001-61
Valor Contratado: R$ 4.175,00 (quatro mil cento e setenta e cinco reais).

RAZÃO DA ESCOLHA DO LOCAL E FORNECEDOR
O fornecedor escolhido deu-se em razão de ter o melhor preço, o qual orçou em R$ 4.175,00 (quatro mil cento e setenta e cinco reais).

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O preço está dentro da realidade sendo o praticado no mercado regional.

MOACIR PIROCA
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº49/2018
Publicação Nº 1603187

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2018

OBJETO: Aquisição de bomba dosadora eletrônica, equipamento dosador de pastilhas de cloro/flúor e reservatório de água.

FORNECEDOR: KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
Endereço: Rod. RS 130, KM 79, nº4335, Bairro Dom Pedro II, CEP 95.940-000 – Arroio do Meio/RS.
CNPJ:11.301.741/0001-29
Valor Contratado: R$ 3.064,00 (três mil sessenta e quatro reais).

RAZÃO DA ESCOLHA DO LOCAL E FORNECEDOR
O fornecedor escolhido deu-se em razão de ter o melhor preço, o qual orçou em R$ 3.064,00 (três mil sessenta e quatro reais).

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O preço está dentro da realidade sendo o praticado no mercado regional.

MOACIR PIROCA
Prefeito Municipal
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Barra Velha

Prefeitura

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 16 E 17/2018 - PMBV
Publicação Nº 1603996

PREFEITURA DE BARRA VELHA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2018 – PMBV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018
Contratada: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Valor da Ata: R$94.850,00 Referente aos itens 1, 2 e 3.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018
Contratada: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Valor da Ata: R$ 9.000,00 Referente ao item 4.
Objeto Registro de Preço para aquisição de formulas infantis (leite 
em pó) visando atender aos Centros de Educação Infantil do Mu-
nicípio.
Valor total: R$ 103.850,00
Data de Assinatura: 25/04/2018
Data de Vencimento: 25/04/2019
Barra Velha, 25 de abril de 2018.
VALTER MARINO ZIMMERMANN
Prefeito

ERRATA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2017
Publicação Nº 1604060

TERMO DE ERRATA

Onde se lê:
PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contratada: IVANIR TEREZINHA LUDEKE BORGES
Licitação: Proc. Administrativo 035/2017 - DL 002/2017
Objeto: Referente 2º Termo Aditivo ao contrato de Locação de sala 
comercial com área de 190,00 m² situada a Avenida Thiago Aguiar 
nº 130, sala 01 térreo, Jardim Icaraí Barra Velha SC. Para o funcio-
namento das atividades do PROCON E SINE
Prorroga prazo
Valor do Contrato: R$: 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
Data da assinatura: 06/04/2018
Data do vencimento: 05/04/2019
Barra Velha, 06 de abril de 2018
IVANIR TEREZINHA LUDEKE BORGES –
Pela Empresa Contratada
VALTER MARINO ZIMMERMANN -
Prefeito

Leia-se:

(...)
Valor do Contrato: R$: 27.343,92 (vinte e sete mil, trezentos e 
quarenta e três reais e noventa e dois centavos)
Data da assinatura: 06/04/2018
Data do vencimento: 05/04/2019
Barra Velha, 06 de abril de 2018
IVANIR TEREZINHA LUDEKE BORGES –
Pela Empresa Contratada
VALTER MARINO ZIMMERMANN -
Prefeito

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2018/
FUMTEC

Publicação Nº 1603960

PREFEITURA DE BARRA VELHA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DE 
BARRA VELHA - FUMTEC
Processo Administrativo nº 016/2018
Inexigibilidade de Licitação nº 011/2018

Contratada: LEANDRO MARCELO MELLIES
Objeto: Contratação de Show Musical com a Banda Corpo e Alma 
e Grupo Chama, para o Baile do trabalhador que acontecerá no 
dia 28 de abril na Sociedade Marazul, atendendo a solicitação da 
Fundação Municipal de Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha.

Valor do Contrato: R$10.000,00 (dez mil reais)
Fund. Legal: Art. 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções.

Barra Velha, 25 de abril de 2018.

Leandro Marcelo Mellies
Pela Empresa Contratada
VALTER MARINO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 58

Bela Vista do Toldo

Câmara muniCiPal

PORTARIA N.05/2018
Publicação Nº 1603107

PORTARIA Nº 05 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

ANTONIO ALBERTI, Presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais:

DECLARA

Art. 1° - Conceder a Servidora Pública GENICE KUCARZ SCHIESSL, ocupante do cargo de SECRETARIA LEGISLATIVA, 30 (trinta) dias de 
férias em conformidade com o art. 78 da Lei Municipal n.004\97.

Art. 2º - As férias são referente ao período de 01\02\2017 a 31\01\2018

Art. 3º- período que compreenderá o gozo de férias será de 21\03\2018 a 30\03\2018.

Art.4º - 20 (vinte) dias de Férias será convertido em abono pecuniário § 1º da Lei Municipal n.004/1997.

Bela Vista do Toldo, SC, 01 de março de 2018.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

ANTONIO ALBERTI
Presidente

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria desta Casa, na data supra.

SANDRO MIELKE
1º secretario

PORTARIA N.06/2018
Publicação Nº 1603109

PORTARIA Nº 06 DE 02 DE ABRIL DE 2018.

ANTONIO ALBERTI, Presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais:

DECLARA

Art. 1° - Conceder a Servidora Pública ELVIRA CRISTINA CORRÊA DA MAIA, ocupante do cargo de DIRETORA DA SECRETARIA LEGISLATI-
VA, 30 (trinta) dias de férias em conformidade com o art. 78 da Lei Municipal n.004\97.

Art. 2º - As férias são referente ao período de 05\01\2017 a 04\01\2018

Art. 3º- período que compreenderá o gozo de férias será de 01\04\2018 a 30\04\2018.

Bela Vista do Toldo, SC, 02 de março de 2018.

Registre-se, 
Publique-se,
Cumpra-se.

ANTONIO ALBERTI
Presidente

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria desta Casa, na data supra.

SANDRO MIELKE
1º secretario
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Benedito Novo

Prefeitura

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PP 32/2018
Publicação Nº 1603205

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

DATA: 25/04/2018 - HORÁRIO DE INÍCIO: 9:05 horas
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 32/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA OS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO

No dia e horário supramencionados, realizou-se na sala de reuniões, na sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua Cel-
so Ramos, 5.070, Centro, em Benedito Novo, sessão pública para a abertura e julgamento do certame licitatório na modalidade de Pregão 
Presencial, com a presença do Pregoeiro SÉRGIO DÁRIO PASQUALI e da Equipe de Apoio MAURICIO STEFFEN e JOICE APARECIDA COSTA, 
todos nomeados através da Portaria nº 002/2018. Aberta a sessão, verificou-se que compareceu ao certame protocolando os envelopes no 
setor de protocolo até o horário estipulado somente a empresa MULTI ESPORTES LTDA (26.418.419/0001-51). O Pregoeiro conferiu com os 
presentes todos os envelopes protocolados para certificar-se de que os mesmos permanecem lacrados, sem nenhum tipo de violação. Em 
seguida, iniciou-se a fase de credenciamento, sendo que a empresa participante apresentou seu credenciamento, credenciando respecti-
vamente seu representante legal EOZEMAR DE SOUZA. Após a análise da documentação do credenciamento por parte do Pregoeiro, assim 
como pela Equipe de Apoio, a mesma foi disponibilizada ao representante da licitante presente para análise e rubrica. Encerrada a análise 
por parte do representante, o Pregoeiro abriu espaço para manifestação. Não houve questionamento sobre a referida documentação. No 
entender do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, a documentação para o Credenciamento foi apresentada em conforme exigido no edital, es-
tando o representante presente credenciado, podendo manifestar-se durante a sessão. A empresa apresentou a Declaração de Habilitação 
conforme exigido no Edital de licitação, podendo, ser acessado o envelope de Proposta de Preços. A licitante apresentou a Certidão Sim-
plificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e poderá fazer uso 
dos benefícios e das condições especiais previstas pela LC nº 123/2006 com a redação data pela LC nº 147/2014. Encerrou-se a fase de 
Credenciamento, sendo iniciada a fase de abertura da Proposta de Preço. Procedida à abertura do envelope identificado como de Proposta 
de Preços, o Pregoeiro analisou e rubricou o seu conteúdo e em seguida disponibilizou a proposta para que o representante da licitante 
fizesse o mesmo. Após a análise por parte do representante, o Pregoeiro abriu espaço para questionamento da referida proposta. Não 
houve questionamento. A proposta foi considerada classificada. Na sequência foram inseridos os preços da proposta no sistema e impresso 
o relatório Anexo da ATA. Dando continuidade à sessão, iniciou-se a fase de Lances e negociação, passando-se à fase competitiva, tendo a 
licitante efetuado lances e atingido seu limite máximo de desconto. Finalizada a fase competitiva da sessão, foi impresso o relatório Anexo 
da ATA onde constam todos os lances ofertados e o melhor colocado. A seguir, o Pregoeiro procedeu à abertura do envelope de Habilitação 
da licitante vencedora. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio analisaram e rubricaram todos os documentos de Habilitação apresentados, sub-
metendo os mesmos à análise e rubrica do representante presente. Após análise o Pregoeiro abriu espaço para manifestação. Não houve 
questionamentos. No entender do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, a documentação de habilitação apresentada pela empresa vencedora 
encontra-se em conformidade com o exigido no Edital, sendo assim a licitante está HABILITADA e, portanto, DECLARADA VENCEDORA do 
presente certame conforme relatório de classificação final anexo a esta ATA. O Pregoeiro questionou se há à intenção de interpor recurso 
contra algum ato praticado durante a sessão. Não houve manifestação. Não havendo manifestação, o Pregoeiro declara renúncia ao direito 
de recurso, com fundamento nas alíneas, inciso e parágrafos dos Artigos 43 e 109 da Lei 8.666/93. Após os fatos, o Pregoeiro ADJUDICOU 
o respectivo item do presente certame à empresa vencedora. Em seguida lavrou-se a presente ATA, que foi achada conforme. Nada mais 
havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo está assinada por todos os presentes. Publique-se e encaminhe-se os autos 
para análise jurídica e apreciação da Autoridade Superior.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
SÉRGIO DÁRIO PASQUALI
Pregoeiro

MAURICIO STEFFEN
Equipe de Apoio

JOICE APARECIDA COSTA
Equipe de Apoio

LICITANTES PRESENTES:

MULTI ESPORTES LTDA

DECRETO Nº 025/2018 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE 

Publicação Nº 1603596

DECRETO Nº 025 de 19 de abril de 2018
Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Vigente.

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito do Município de Benedito Novo - SC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 70, 
Inciso I, aliena "c" da Lei Orgânica do município e pelo Art. 5º e 6º da Lei nº 1.879, de 12 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral do corrente exercício no valor de R$ 9.570,7 
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(nove mil, quinhentos e setenta reais e sete centavos), conforme dotação orçamentária abaixo:

04.002.0008.0244.0401.2411
Manutenção dos Serviços Assistenciais e Sociais
333900000000000 - Aplicações diretas

01350005 994,91

04.002.0008.0244.0401.2411
Manutenção dos Serviços Assistenciais e Sociais
331900000000000 - Aplicações diretas

01350005 8.575,83

Art. 2º - A cobertura ao Crédito Suplementar do artigo anterior dar-se-á através do excesso de arrecadação do exercício vigente:

Excesso 417180411020000 01350005 9.570,74

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Benedito Novo, aos 19 de abril de 2018.
JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo

O Decreto nº 025/2018 foi publicado na forma da Lei.
Benedito Novo, aos 19 de abril de 2018.

Joice Aparecida Costa
Agente Administrativa

EXTRATO DE CONTRATO 38/2018
Publicação Nº 1603382

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 95/2017
EXTRATO DE CONTRATO 38/2018
Contratada: TERRAPLENAGEM POFFO LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, MUROS SIMPLES 
E ESCADA PARA A CRECHE DA AVENIDA BRASIL, COM FORNECI-
MENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, 
CONFORME PROJETOS E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL
Valor: R$ 133.026,67
Vigência: 19/04/2018 a 31/12/2018
Execução: 19/04/2018 a 18/07/2018
Data Assinatura: 19/04/2018
JEAN MICHEL GRUNDMANN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 39/2018
Publicação Nº 1603383

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 12/2018
EXTRATO DE CONTRATO 39/2018
Contratada: WANDA JESUINA FRONZA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTAS) E PRO-
CEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA ATENDER A 
DEMANDA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Vigência: 19/04/2018 a 31/12/2018
Data Assinatura: 19/04/2018
JEAN MICHEL GRUNDMANN - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 119/2018 - CONCEDE LICENÇA-
PRÊMIO  

Publicação Nº 1603236

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA N° 119/2018, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferi-
das, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Municí-
pio; e, art. 108 e seguintes da Lei Complementar n°4, de 22-12-95,

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder licença-prêmio aos servidores:

- MARLI MULLER BUZZI, ocupante do cargo de Professor I-40, sím-
bolo P-I-40, Anexo IV, do Plano de Carreira e Remuneração para o 
Magistério de Benedito Novo, os quinquênios de 31-05-2009 a 30-
05-2014, com recebimento em com recebimento em Pecúnia nos 
meses de abril/2018, maio/2018 e junho/2018.

-MARLI DRAEGER MULLER, ocupante do cargo de Professor III-20, 
símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração 
para o Magistério de Benedito Novo, os quinquênios de 04-02-2010 
a 03-02-2015, com recebimento em com recebimento em Pecúnia 
nos meses de abril/2018, maio/2018 e junho/2018.

- ROSILENE MARIA UBER BONA, ocupante do cargo de Professor 
III-20, símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remune-
ração para o Magistério de Benedito Novo, os quinquênios de 01-
03-2010 a 28-02-2015, com recebimento em com recebimento em 
Pecúnia nos meses de abril/2018, maio/2018 e junho/2018.

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 19 de abril de 2018.
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JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo

PORTARIA Nº 120/2018 - PRORROGA O PRAZO DA 
PORTARIA Nº 206/2017

Publicação Nº 1603239

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA N° 120/2018, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA Nº 206/2017

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferi-
das, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a” c/c “e”, da Lei Orgânica do 
Município; e de conformidade com o art. 1º, I, e art. 2º, § 1º, da 
Lei nº 642/89, com acréscimo pela Lei nº 828/93; cargo criado pela 
Lei Complementar nº 18/2001; Regime Jurídico Lei Complementar 
nº 004/1995; e no aguardo da realização de Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° - Prorroga, em tempo, até 18 de junho de 2018, o prazo da 
Portaria nº 206/2017 de 07-07-2017, que contratou a Servidora, 
GREICI LUANA RODRIGUES, ocupante do cargo de Professor I-20, 
Símbolo P-I-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração para 
o Magistério, através do Processo Seletivo 003/2016, e no aguardo 
da realização de Concurso Público.

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 19 de abril de 2018.
JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo

PORTARIA Nº 121/2018 - LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE 

Publicação Nº 1603242

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA Nº 121/2018 DE 23 DE ABRIL DE 2018.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferi-
das, pelo artigo 70, inciso II, aliena “a”, Lei Orgânica do Município; 
e, art. 227 da Lei Complementar nº 004, de 22-12-95.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde para os ser-
vidores municipais, conforme Relatório dos Atestados Médicos, do 
período de 11 de março de 2018 a 10 de abril de 2018, contendo 
10 páginas, em anexo, e de acordo com a Lei nº 1.808 de 18 de 
novembro de 2015 onde institui Prêmio-Eficiência e Auxílio-Alimen-
tação.

Art. 2º - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 23 de abril de 2018.
JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo

PORTARIA Nº 122/2018 - APLICA MEDIDA 
DISCIPLINAR 

Publicação Nº 1603244

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC

PORTARIA N° 122/2018, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

APLICA MEDIDA DISCIPLINAR.

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferi-
das, pelo artigo 70, inciso II, alínea “f” da Lei Orgânica do Muni-
cípio;

RESOLVE:
Art. 1° - Aplicar medida disciplinar, com Desconto na Folha de Pa-
gamento das horas não trabalhadas e faltas ao serviço público não 
justificadas, conforme a Lei 1.334 de 28-09-2005, não registradas 
no Cartão Ponto do período de dia 11-03-2018 a 10-04-2018, dos 
Servidores em anexo:

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 23 de abril de 2018.
JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo
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Biguaçu

Prefeitura

DECRETO Nº 058/2018
Publicação Nº 1603561

DECRETO N° 058/2018 DE 24 DE ABRIL DE 2018.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIA-
ÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARTE 
DE ÁREA DE TERRAS LOCALIZADA NO BAIRRO SAUDADE, NESTE 
MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE JOÃO CARLOS MARTINS FILHO 
OU A QUEM DE DIREITO FOR.
O Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições, confe-
ridas pela Lei Orgânica do Município de Biguaçu e com fundamento 
no disposto pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, e considerando o disposto no art. 5º, Inciso XXIV, da Consti-
tuição Federal, combinado com a Legislação pertinente,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada a utilidade pública, parte do imóvel de pro-
priedade de João Carlos Martins Filho ou a quem de direito for, des-
crito e caracterizado conforme matrícula nº 29.518, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, para fins de desapro-
priação por utilidade pública, amigável ou judicial, em caráter de 
urgência, objetivando a construção de Centro de Educação Infantil 
Municipal (creche), da área de terra abaixo descrita:

I – parte da área de terras situada no Bairro Saudade, neste mu-
nicípio, contendo 6.252,14m² de forma irregular, com as seguintes 
medidas e confrontações: Frente, Norte em 12,36m com a Rua 
Treze de Maio; Fundos, Sul em 87,29m com a Rua B; Lateral Di-
reita, Leste, em sete lances, de 30,00m como Lote 01 da quadra 
A, 46,41m, 49,16m, 37,55 e 20,00m com o Lote 07 da Quadra A, 
76,21m e 4,49m em curva com a Avenida A; Lateral Esquerda, 
Oeste, em três lances, de 9,95m, 86,72m e 21,89m, com terras de 
Prodentino Benjamim Marques.

Art. 2º Fica a Municipalidade de Biguaçu, autorizada a promover e 
executar a desapropriação a que se refere o artigo anterior, sen-
do necessária para construção de um Centro de Educação Infantil 
Municipal.

Parágrafo Único - O Município de Biguaçu será representado, nos 
atos expropriatórios, pelo seu Prefeito Municipal ou por quem, com 
mandato especial, for por ele constituído.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto corre-
rão à conta do Orçamento Geral do Município.

Art. 4º Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941, fica o expropriante autorizado a invocar caráter de 
urgência no processo de desapropriação para fins de imissão na 
posse do imóvel a que se refere este Decreto.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 24 de abril de 2018.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal
Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

DECRETO Nº 061/2018
Publicação Nº 1604126

DECRETO N° 061/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

Faz remanejamento de dotações dentro da mesma categoria de 
programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição 
Federal.

Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe 
confere o parágrafo 3º do artigo 7º, da Lei Municipal nº 3797/2017 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 9º, da Lei Municipal nº 
3828/2017 - Lei Orçamentária para 2018,

DECRETA:
Art. 1° Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programa-
ção de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, 
as dotações abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária 
para 2018, Lei Municipal n° 3828/2017:

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

ANULA:
Investimentos
Pessoal e Encargos Sociais
SUPLEMENTA:
Outras Despesas Correntes

06. PROCURADORIA GERAL

Manutenção da Procuradoria Geral do Município 8.000,00
ANULA:
Pessoal e Encargos Sociais 8.000,00
SUPLEMENTA:
Outras Despesas Correntes 8.000,00

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Aperfeiçoamento dos Mecanismos de Arrecadação
ANULA:
Investimentos
SUPLEMENTA:
Outras Despesas Correntes

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial de Saúde
ANULA:
Investimentos
SUPLEMENTA:
Pessoal e Encargos Sociais

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 25 de abril de 2018.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal
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Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 22 DO PP 07/2018 FMS.

Publicação Nº 1603366

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22 
DO PP 07/2018 FMS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA E 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.
VENCEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 277.432,8500.
VIGÊNCIA: 26/04/2018 A 26/04/2019.
A ÍNTEGRA DA ATA SE ENCONTRA NO SITE DA PREFEITURA DE 
BIGUAÇU, www.bigua.sc.gov.br
Biguaçu, 18 de abril de 2018.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 55/2018 DO PP 38/2018 PMB.

Publicação Nº 1603362

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
55/2018 DO PP 38/2018 PMB.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU E GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PARA CASA LAR MUNICIPAL, CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA O QUARTEL DE BOMBEIROS MILI-
TAR INSTALADO NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.
VENCEDOR: VOA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 93.413,60.
VIGÊNCIA: 26/04/2018 A 26/04/2019.
A ÍNTEGRA DA ATA SE ENCONTRA NO SITE DA PREFEITURA DE 
BIGUAÇU, www.bigua.sc.gov.br
Biguaçu, 11 de abril de 2018.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 59/2018 DO PP 47/2018 PMB.

Publicação Nº 1603355

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
59/2018 DO PP 47/2018 PMB.
OBJETO: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BIGUAÇU NOS EVENTOS QUE SE REALIZARÃO NO 
ANO 2018.

VENCEDOR: RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 969.040,00.
VIGÊNCIA: 26/04/2018 A 26/04/2019.
A ÍNTEGRA DA ATA SE ENCONTRA NO SITE DA PREFEITURA DE 
BIGUAÇU, www.bigua.sc.gov.br
Biguaçu, 14 de abril de 2018.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

PP 92/2018-PMB
Publicação Nº 1603619

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 92/2018 PMB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTA-
DUAIS, PARA ATENDER OS MUNÍCIPES CARENTES CADASTRADOS 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA-
ÇÃO.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOS-
TAS: até as 13:45 horas, do dia 14/05/2018, no Setor de Licitações 
desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 
14:00 horas, do dia 14/05/2018, no Setor de Licitações desta Pre-
feitura.
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante 
a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.
bigua.atende.net
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8022.
Biguaçu, 25 de abril de 2018.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

PP15/2018-FMS
Publicação Nº 1603321

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018-FMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES 
PARA BEBE DE MÂE SOROPOSITIVO.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOS-
TAS: até as 13:45 horas, do dia 11/05/2018, no Setor de Licitações 
desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 
14:00 horas, do dia 11/05/2018, no Setor de Licitações desta Pre-
feitura.
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante 
a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.
bigua.atende.net
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8022.
Biguaçu, 25 de abril.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL
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REPUBLICAÇÃO AVISO PP 70/2017- PMB
Publicação Nº 1603646

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 70/2018 PMB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOA-
LHAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA DE BIGUAÇU E FAMABI.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOS-
TAS: até as 15:45 horas, do dia 11 de maio de 2018, no Setor de 
Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 
16:00 horas, do dia 11 de maio de 2018, no Setor de Licitações 
desta Prefeitura.
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante 
a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.
bigua.atende.net
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 30392038 
e 3279-8022.
Biguaçu, 25 de abril de 2018.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

REPUBLICAÇÃO AVISO PP 77/2017- PMB
Publicação Nº 1603680

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇO 77/2018 PMB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE CHAVEIRO, CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, PARA 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOS-
TAS: até as 17:15 horas, do dia 11 de maio de 2018, no Setor de 
Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 
17:300 horas, do dia 11 de maio de 2018, no Setor de Licitações 
desta Prefeitura.
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante 
a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.
bigua.atende.net.Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
fone: 48 30392038 e 3279-8022.
Biguaçu, 25 de abril de 2018.
RAMON WOLLINGER
PREFEITO MUNICIPAL

REPUBLICAÇÃO CC60/2018-PMB
Publicação Nº 1603270

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
AVISO REPUBLICAÇÃO CC60/2018-PMB
Tendo em vista a falta de empresas interessadas em participar da 
CC60/2018-PMB, que tem como objeto a concessão de espaço pú-
blico para fins de exploração comercial de bar e lanchonete, no Gi-
násio de Esportes Nagib Salum, conforme autorização da Lei Muni-
cipal 2866 de 22 de dezembro de 2009, cujo processo e julgamento 
serão realizados de acordo com os preceitos das supras referidas 
Leis, fica a mesma republicada para a seguinte data:
Data de Recebimento dos envelopes documentação e proposta: até 
às 13h45min horas do dia 29/05/2018, na Diretoria de Licitações 

desta Prefeitura.
Abertura do envelope documentação e proposta: às 14h00min ho-
ras do dia 29/05/2018, na Sala da Diretoria de Licitações desta 
Prefeitura.
Local para obtenção do edital: site: https://biguacu.atende.net, ou 
na Diretoria de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um 
pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 
e 3279-8022.
Biguaçu, SC, 25 de abril de 2018.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 04/2018
Publicação Nº 1604103

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

RESOLUÇÃO Nº 04/2018.
Dispõe sobre reprogramação de saldos do Fundo Municipal de As-
sistência Social provenientes de transferência de fundo a fundo do 
FNAS para o FMAS e do FEAS para FMAS para o exercício de 2018.

O Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS de Biguaçu, 
no uso de suas atribuições e competências legais e regimentais, 
conferidas por meio da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 
Lei 8742, de 07de dezembro de 1993, e a Lei Municipal n° 2673, 
de 23 de outubro de 2008, CONSIDERANDO:
- A deliberação na Plenária da Reunião Ordinária de 13 de abril de 
2018.
- A ATA nº 03/2018
Resolve:

Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldos (superávit) de 2017 
dos recursos provenientes de repasse fundo a fundo do FNAS para 
FMAS para serem utilizados no exercício de 2018, conforme saldos 
descritos em cada Piso:
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - R$ 
4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos);
PBF - Piso Básico Fixo - R$ 226.603,82 (duzentos e vinte e seis mil 
seiscentos e três reais e oitenta e dois centavos);
ACESSUAS - R$ 134.925,76 (cento e trinta e quatro mil novecentos 
e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos);
PFAC – Piso Fixo de Alta Complexidade - R$ 84.943,00 (oitenta e 
quatro mil novecentos e quarenta e três reais);
PTMC - Média Complexidade - R$ 161.464,84 (cento e sessenta e 
um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos);
IGD/PBF – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 
Família – R$ 16.521,14 (dezesseis mil quinhentos e vinte e um 
reais e quatorze centavos);
IGD/SUAS – Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único 
de Assistência Social – R$ 16.572,14 (dezesseis mil quinhentos e 
setenta e dois reais e quatorze centavos);
BPC – Benefício de Prestação Continuada - R$ 3.474,91 (três mil 
quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos);
Rendimento de aplicação R$ 9.371,15 (nove mil trezentos e seten-
ta e um reais e quinze centavos).

Art. 2º O Saldo dos recursos do FNAS deverão ser utilizados respei-
tando os níveis de Proteção Básica ou Especial.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 25 de abril de 2018.
Ana Carolina Lessa
Presidente do CMAS/ Biguaçu
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SUSPENSÃO PP 12/2018 - FMS
Publicação Nº 1603814

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO DO PP 12/2018- FMS

A Diretoria de Licitações e Contratos vem comunicar ás empresas 
interessadas no Processo de Licitação PP 12/2018 PMB, cujo obje-
to: “AQUISIÇÃO DE TIRAS DE VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DEPENDENTES DA ESTRATÉGIA 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU”, que a ses-
são de licitação fica SUSPENSA, para correção das especificações 
do anexo 01 e termo de referência do edital.

Deste modo, novo comunicado será publicado no DOM (Diário Ofi-
cial dos Municípios), como também no site da Prefeitura de Biguaçu 
(bigua.atende.net/autoatendimento) informando nova data da ses-
são de licitação e alterações realizadas no edital.

Biguaçu, 25 de abril de 2018.

Mirella da Conceição
Pregoeira

TP111/2018-PMB
Publicação Nº 1603386

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
AVISO TOMADA DE PREÇOS 111/2018- PMB
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de material e 
serviços de mão de obra para recapeamento asfáltico e drenagem 
da Rua Itália, no Bairro Jardim Janaína, neste Município, de acordo 
com memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e projetos, parte integrante deste edital.
Data de Recebimento dos envelopes documentação e proposta: 
até às 13h45min horas do dia 23/05/2018, na Diretoria de Licita-
ções desta Prefeitura.
Abertura do envelope documentação e proposta: às 14h00min ho-
ras do dia 23/05/2018, na Sala da Diretoria de Licitações desta 
Prefeitura.
Local para obtenção do edital: site: https://biguacu.atende.net, ou 
na Diretoria de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um 
pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 
e 3279-8022.
Biguaçu, SC, 25 de abril de 2018.
Ramon Wollinger
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 
010/2018

Publicação Nº 1604096

CÂMARA DE VEREADORES DE BIGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018
A Comissão de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio da Câmara 
de Vereadores de Biguaçu, no exercício de suas atribuições, tor-
na público para conhecimento dos interessados que irá realizar no 
dia 10 de MAIO de 2018, com a entrega dos envelopes até às 
13h30min, e abertura às 14h00min horas, também no dia 10 de 
MAIO de 2018, no endereço: Rua Hermógenes Prazeres, n. 79, 
Comercial Nagib Garcia, Centro – Biguaçu – SC, a reunião de re-
cebimento e abertura das documentações e propostas, conforme 
especificado no Edital de Licitação nº 010/2018 na MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL, EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNERO COPA/COZINHA E MA-
TERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,

Local para obtenção do edital: site da Câmara Municipal de Bigua-
çu, www.cmb.sc.gov.br (Transparência – Licitações - Pregões) ou 
através do e-mail: cmb.licitacao@yahoo.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (48) 3243-4233 
– Ramal 217.
Biguaçu/SC, 26 de Abril de 2018.
Marconi Kirch
Presidente da Câmara de Vereadores

PORTARIA Nº 092/2018
Publicação Nº 1603565

PORTARIA Nº 092/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas 
no Art. 24, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear no cargo de Controlador Interno, o servidor do 
Poder Executivo à disposição da Câmara Municipal de Biguaçu, 
ADRIANO MEDEIROS FERREIRA, a partir de 23/04/2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e 
seus efeitos retroagem a partir de 23 de abril de 2018.

Biguaçu/SC, 25 de abril de 2018.
Vereador Marconi Kirch
Presidente

mailto:cmb.licitacao@yahoo.com.brr
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Blumenau

Prefeitura

DECRETO Nº 11.736/2018
Publicação Nº 1603675

DECRETO Nº 11.736, DE 20 DE ABRIL DE 2018.

DELEGA COMPETÊNCIA AO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE BAIR-
ROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO URBANA - SEURB.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 59, VII, combinado com o ar-
tigo 75, I, “f”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de 
março de 1990, de conformidade com a Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964:

DECRETA

Art. 1º Fica delegada competência
ao Diretor de Manutenção de Bairros da Secretaria Municipal de 
Conservação e Manutenção Urbana - SEURB, NEY DOS SANTOS, 
para ordenar e autorizar despesas, bem como assinar atos admi-
nistrativos daquela Secretaria, no período de 23 de abril de 2018 a 
07 de maio de 2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 20 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 11.738/2018
Publicação Nº 1603679

DECRETO Nº 11.738, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Muni-
cípio, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 
43, I, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com 
fundamento no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 8.540, de 15 de 
dezembro de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do su-
perávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 127.316,39 
(cento e vinte e sete mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e nove 
centavos), na seguinte dotação orçamentária:

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
1102 – Diretoria de Obras Conveniadas
Projeto 11.02.15.451.0052.1168 – Obras Cont. Áreas de Risco Eta-
pa 01,02,03
Modalidade 4.4.90 (764) Aplicações Diretas R$ 127.316,39
Fonte de Recursos 0334.00000

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.754/2018
Publicação Nº 1603681

PORTARIA Nº 21.754, DE 17 DE ABRIL DE 2018.
EXONERA ALMIR DE SOUZA DO CARGO DE PROVIMENTO EM CO-
MISSÃO DE DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVA-
ÇÃO E EMPREENDEDORISMO - SEDEC.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, 
II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, 
e de conformidade com o art. 46, “II” da Lei Complementar nº 660, 
de 28/11/ 2007, combinado com o art. 47 da Lei Complementar nº 
1.094, de 17/02/2017 e com o Decreto nº 10.567, de 13/02/2015, 
em atenção ao Memorando nº 067/2018, de 16/04/2018, do Chefe 
de Gabinete do Prefeito, resolve:

EXONERAR, no dia 17 de abril de 2018, ALMIR DE SOUZA, do cargo 
em comissão de Diretor de Desenvolvimento Rural, símbolo CC-2, 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação 
e Empreendedorismo - SEDEC, nomeado pela Portaria nº 20.550, 
de 08/03/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 17 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.777/2018
Publicação Nº 1603684

PORTARIA Nº 21.777, DE 23 DE ABRIL DE 2018.
PROMOVE A READAPTAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 
GRAZIELA VALLE SCHULTZ.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a”, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com 
os arts. 6º, 8º, II, 28 e 29, da Lei Complementar nº 660, de 28 de 
novembro de 2007, e de conformidade com o Decreto nº 8.603, de 
1º de fevereiro de 2008, resolve:

READAPTAR

GRAZIELA VALLE SCHULTZ, servidora pública municipal desde 06 
de julho de 1995, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor, com jornada de 20 horas semanais, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED, no cargo de provimento efetivo 
de Analista de Políticas Públicas, do Grupo Ocupacional Especialista 
- GE, Categoria 09, Faixa de Vencimento II, Padrão de Vencimento 
‘C’, do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo, que 
constitui o Anexo I, da Lei Complementar nº 661, de 28 de novem-
bro de 2007, sem prejuízo de sua remuneração e carga horária, 
de conformidade com o Expediente emitido pelo Serviço de Saúde 
Ocupacional do Servidor Público Municipal - SESOSP, nos autos do 
Processo de Readaptação nº 2018/03/72, a contar de 16 de abril 
de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 23 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 21.778/2018
Publicação Nº 1603686

PORTARIA Nº 21.778, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

DESIGNA JONATHAN RAFAEL OTTO PARA O EXERCÍCIO DE FUN-
ÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA URBANA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com 
o anexo XXI, da Lei Complementar nº 1.094, de 17 de fevereiro de 
2017, resolve:

DESIGNAR a servidora pública municipal abaixo indicada, para o 
exercício de função gratificada de confiança, a contar de 18 de 
abril de 2018:

JONATHAN RAFAEL OTTO, ocupante do cargo de provimento efe-
tivo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana, para o exercício da função gratificada de confiança 
de Coordenador de Fiscalização de Obras e Serviços do Programa 
de Mobilidade Sustentável - FGC 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 23 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.779/2018
Publicação Nº 1603689

PORTARIA Nº 21.779, DE 23 DE ABRIL DE 2018.
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A REDE MUNICIPAL INTER-
SETORIAL E TRANSDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMAS E AÇÕES PARA UMA “BLUMENAU MAIS LEVE”.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 75,
II, “c”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março 
de 1990, e de conformidade com a Lei nº 7.183, de 13 de no-
vembro de 2017 e com o parágrafo 1º do artigo 4º do Decreto 
nº 11.475, de 27 de setembro de 2017 e alterações posteriores, 
resolve:

NOMEAR, sem ônus para o Município,
para comporem juntamente com os demais, a Rede Municipal In-
tersetorial e Transdisciplinar, para o desenvolvimento de programas 
e ações para uma “Blumenau Mais Leve”:

ROSELI DE ANDRADE, representante titular
da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, em substituição
a ANELIZE TERMANN SCHLOSSER, nomeada pela Portaria nº 
21.438/2017;

MARJORE KATINE CARDOSO BABITONGA, representante suplente 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES, em 
substituição a MÁRCIA MARIA KAYSER, nomeada pela Portaria nº 
21.438/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 23 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.780/2018
Publicação Nº 1603691

PORTARIA Nº 21.780, DE 23 DE ABRIL DE 2018.
DISPENSA MARCELO BARCELAR BASTOS DO EXERCÍCIO DA FUN-
ÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 1.094, de 17 de fevereiro de 2017, resolve:

DISPENSAR o servidor público municipal abaixo indicado, do exer-
cício da função gratificada de confiança:

MARCELO BARCELAR BASTOS, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Agente de Vigilância, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, da função gratificada de confiança de Assessor de 
Controle Externo da Escala - Vigilância Patrimonial - FGC-30%, na 
Secretaria Municipal de Administração, concedida pela Portaria nº 
20.884,
de 22.05.2017, a contar de 29 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 23 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.781/2018
Publicação Nº 1603698

PORTARIA Nº 21.781, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

DESIGNA DEOCLÉZIO AVANCINI PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE CONFIANÇA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com 
o anexo XXI, da Lei Complementar nº 1.094, de 17 de fevereiro de 
2017, resolve:

DESIGNAR

DEOCLÉZIO AVANCINI, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Agente de Vigilância, lotado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, para o exercício da função gratificada de confiança de 
Assessor de Controle Externo da Escala - Vigilância Patrimonial - 
FGC 30%, a contar de 01 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 23 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.782/2018
Publicação Nº 1603702

PORTARIA Nº 21.782, DE 23 DE ABRIL DE 2018.
NOMEIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, 
II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, 
com fundamento no art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, 
de 28/11/2007 e no art. 47, da Lei Complementar nº 1.094, de 
17/02/2017 e de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13 de 
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fevereiro de 2015, resolve:

NOMEAR, no dia 19 de abril de 2018:

MARIA APARECIDA PEIXOTO MARTINS DE OLIVEIRA, para o exer-
cício do cargo de provimento em comissão de Gerente de Articula-
ção Política, símbolo CC-3, no Gabinete do Prefeito;

JOÃO FRANCISCO BELTRAME, para o exercício do cargo de provi-
mento em comissão de Gerente de Relações Comunitárias, símbolo 
CC-3, no Gabinete do Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 23 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.783/2018
Publicação Nº 1603705

PORTARIA Nº 21.783, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, 
II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março 
de 1990, e de conformidade com o art. 46, “II” da Lei Comple-
mentar
nº 660, de 28 de novembro de 2007, combinado com o art. 47 da 
Lei Complementar nº 1.094, de 17/02/2017 e de conformidade 
com o Decreto nº 10.567, de 13 de fevereiro de 2015, resolve:

EXONERAR

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, do cargo de provimento em co-
missão de Diretor de Controle Interno, símbolo CC-2, na Contro-
ladoria Geral do Município, nomeado pela Portaria nº 21.776, de 
20/04/2018, a contar de 24 de abril de 2018;

MARÍLIA BORCHARTT DO PRADO, do cargo de provimento em co-
missão de Diretor de Jornalismo, símbolo CC-2,
na Secretaria Municipal de Comunicação Social e Relações Institu-
cionais, nomeada pela Portaria nº 20.543, de 08/03/2017,
a contar de 23 de abril de 2018;

BIANCA LUCAS CAPELOTO, do cargo de provimento em comissão 
de Gerente de Protocolo, símbolo CC-3, no Gabinete do Prefeito, 
nomeada pela Portaria nº 20.541, de 08/03/2017,
a contar de 24 de abril de 2018;

JEDIELSON FILIPE ROSENBROCK, do cargo de provimento em co-
missão de Gerente de Atendimento ao Público, símbolo CC-3, no 
Gabinete do Prefeito, nomeado pela Portaria
nº 21.729, de 10/04/2018, a contar de 24 de abril de 2018;

HORNELLA RENATA DE LINS, do cargo de provimento em comissão 
de Gerente Administrativo, símbolo CC-3, no Gabinete do Prefeito, 
nomeada pela Portaria nº 21.729, de 10/04/2018,
a contar de 24 de abril de 2018;

TATIANA REGINA LENZI ALVISE, do cargo de provimento em co-
missão de Gerente de Apoio ao Gabinete, símbolo CC-3, no Gabi-
nete do Prefeito, nomeada pela Portaria nº 21.525, de 30/01/2018, 
a contar de 24 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.784/2018
Publicação Nº 1603709

PORTARIA Nº 21.784, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
NOMEIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, 
II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, 
com fundamento no art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, 
de 28/11/2007 e no art. 47, da Lei Complementar nº 1.094, de 
17/02/2017 e de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13 de 
fevereiro de 2015, resolve:

NOMEAR

MARÍLIA BORCHARTT DO PRADO, para o exercício do cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Transparência, símbolo CC-
2, na Controladoria Geral do Município, a contar de 24 de abril de 
2018;

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, para o exercício do cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Articulação e Relações Co-
munitárias, símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito,
a contar de 25 de abril de 2018;

TATIANA REGINA LENZI ALVISE, para o exercício do cargo de pro-
vimento em comissão de Gerente de Protocolo, símbolo CC-3, no 
Gabinete do Prefeito, a contar de 25 de abril de 2018;

JEDIELSON FILIPE ROSENBROCK, para o exercício do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Acervo Documental, sím-
bolo CC-3, no Gabinete do Prefeito, a contar de 25 de abril de 
2018;

HORNELLA RENATA DE LINS, para o exercício do cargo de provi-
mento em comissão de Gerente de Atendimento ao Público, símbo-
lo CC-3, no Gabinete do Prefeito, a contar de 25 de abril de 2018;

BIANCA LUCAS CAPELOTO, para o exercício do cargo de provi-
mento em comissão de Gerente Administrativo, símbolo CC-3, no 
Gabinete do Prefeito, a contar de 25 de abril de 2018;

ADEMIR LINDEMANN, para o exercício do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Apoio ao Gabinete, símbolo CC-3, no Ga-
binete do Prefeito, a contar de 25 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.785/2018
Publicação Nº 1603712

PORTARIA Nº 21.785, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
DISPENSA GENITA BRESSANINI LUNELLI DO EXERCÍCIO DA FUN-
ÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA NO GABINETE DO VICE PRE-
FEITO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 1.094, de 17 de fevereiro de 2017, resolve:

DISPENSAR

GENITA BRESSANINI LUNELLI, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 69

de Desenvolvimento Social, da função gratificada de confiança de 
Chefe de Relacionamento com Associações de Moradores - FGC-
100%, concedida pela Portaria nº 20.478, de 01/03/2017, a contar 
de 09 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.788/2018
Publicação Nº 1603714

PORTARIA Nº 21.788, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍ-
CIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR E CONCEDE-LHES A 
RESPECTIVA GRATIFICAÇÃO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento 
na Lei Complementar n. 849, de 05/04/2012, e de conformidade 
com os Memorandos nº 055/2018 e nº 056/2018, da Secretaria 
Municipal de Administração – Diretoria de Pessoal, resolve:

DESIGNAR

GISELLE SORAIA GROH SCHMITT, ocupante do cargo de provimen-
to efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, para o exercício da função de Secretária Escolar do 
CEI “Maria Salete Strauch”, concedendo-lhe a gratificação de que 
trata o art. 1º, I, da Lei Complementar nº 849, de 05/04/2012, 
equivalente a 20% (vinte por cento);
THIAGO GONÇALVES PALES FIGUEIREDO, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, para o exercício da função de Secretário 
Escolar da EBM “Profª Nemésia Margarida”, concedendo-lhe a gra-
tificação de que trata o art. 1º, I, da Lei Complementar nº 849, de 
05/04/2012, equivalente a 20% (vinte por cento).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.789/2018
Publicação Nº 1603720

PORTARIA Nº 21.789, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE CONDUÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL SERGIO ALONSO DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CAR-
GO EFETIVO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMUDES.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a", da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamen-
to no art. 102 da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro 
de 2007 e alterações posteriores, regulamentado pelo Decreto nº 
8.616, de 1º de fevereiro de 2008, e atendendo ao Memorando 
SEDEAD nº 286/2018, de 19/04/2018, resolve:

CONCEDER

gratificação de condução ao servidor público municipal SERGIO 
ALONSO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração - SE-
DEAD, a Gratificação de Condução - GC de 30% (trinta por cento), 
a contar de 04 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 21.790/2018
Publicação Nº 1603723

PORTARIA Nº 21.790, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
EXONERA THIAGO FELLIPE ZARDO MACHADO OCUPANTE DO 
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA COORDENADORIA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PRO-
CON.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a”, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 29/03/90, com fundamento base no art. 
46, “I”, da Lei Complementar
nº 660, de 28 de novembro de 2007 e a Lei Complementar nº 721, 
de 21 de agosto de 2009, e de conformidade com o Decreto
nº 10.567, de 13 de fevereiro de 2015, resolve:

EXONERAR

THIAGO FELLIPE ZARDO MACHADO, ocupante do cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor de Orientação ao Consumidor, 
símbolo CC-4, lotado na Coordenadoria Municipal de Proteção e De-
fesa do Consumidor - PROCON, nomeado pela Portaria nº 20.537, 
de 08 de março de 2017, no dia 24 de abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 25 de abril de 2018.
MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO Nº 033/2018
Publicação Nº 1603724

EXTRATO – CONTRATO N°. 033/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. ADEMIR TRIBESS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
17.206,20 (dezessete mil duzentos e seis reais e vinte centavos).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.
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EXTRATO CONTRATO Nº 034/2018
Publicação Nº 1603726

EXTRATO – CONTRATO N°. 034/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SRA. ADRIANA PAGEL.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 
15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 035/2018
Publicação Nº 1603727

EXTRATO – CONTRATO N°. 035/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. ALFREDO TRIBESS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
11.802,50 (onze mil oitocentos e dois reais e cinquenta centavos).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 036/2018
Publicação Nº 1603730

EXTRATO – CONTRATO N°. 036/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

SRA. ALMARINA PELLIS MELCHIORETTO.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 
19.965,50 (dezenove mil novecentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta centavos).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 037/2018
Publicação Nº 1603731

EXTRATO – CONTRATO N°. 037/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. ARNOLDO MARIO PASOLD.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.998,00 (dezenove mil novecentos e noventa e oito reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.
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EXTRATO CONTRATO Nº 038/2018
Publicação Nº 1603733

EXTRATO – CONTRATO N°. 038/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. CARLOS ANDRÉ MATHIAS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
16.490,00 (dezesseis mil quatrocentos e noventa reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 039/2018
Publicação Nº 1603736

EXTRATO – CONTRATO N°. 039/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. CARLOS GUSTAVO RUEDIGER

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.998,00 (dezenove mil novecentos e noventa e oito reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 040/2018
Publicação Nº 1603739

EXTRATO – CONTRATO N°. 040/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. CLÁUDIO MODROW.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 041/2018
Publicação Nº 1603742

EXTRATO – CONTRATO N°. 041/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. CLERIO SEIFERT.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.
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EXTRATO CONTRATO Nº 042/2018
Publicação Nº 1603746

EXTRATO – CONTRATO N°. 042/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. CLÓVIS SEIFERT.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 043/2018
Publicação Nº 1603748

EXTRATO – CONTRATO N°. 043/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. FREDERICO CARLOS HENSEL.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
11.170,00 (onze mil cento e setenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 044/2018
Publicação Nº 1603752

EXTRATO – CONTRATO N°. 044/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. GILMAR BARTH.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 045/2018
Publicação Nº 1603754

EXTRATO – CONTRATO N°. 045/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. JOSÉ CARLOS MATHIAS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
14.880,00 (catorze mil oitocentos e oitenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.
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EXTRATO CONTRATO Nº 046/2018
Publicação Nº 1603757

EXTRATO – CONTRATO N°. 046/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

SRA. MARILDA EICHSTADT.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 
18.810,00 (dezoito mil oitocentos e dez reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 047/2018
Publicação Nº 1603760

EXTRATO – CONTRATO N°. 047/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A

SRA. MARIA CRISTINA TRIBESS.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 
19.614,00 (dezenove mil seiscentos e catorze reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 048/2018
Publicação Nº 1603764

EXTRATO – CONTRATO N°. 048/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. MARCELO NUNES SEIFERT.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 049/2018
Publicação Nº 1603766

EXTRATO – CONTRATO N°. 049/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. MATEUS NUNES SEIFERT.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.
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EXTRATO CONTRATO Nº 050/2018
Publicação Nº 1603768

EXTRATO – CONTRATO N°. 050/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. MÁRIO MUELLER.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.836,00 (dezenove mil oitocentos e trinta e seis reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 051/2018
Publicação Nº 1603769

EXTRATO – CONTRATO N°. 051/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. MARCIANO MANSKE.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.976,00 (dezenove mil novecentos e setenta e seis reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 052/2018
Publicação Nº 1603772

EXTRATO – CONTRATO N°. 052/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. PAULO EDUARDO RUEDGER.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.998,00 (dezenove mil novecentos e noventa e oito reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 053/2018
Publicação Nº 1603773

EXTRATO – CONTRATO N°. 053/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. RENO MODROW.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.837,80 (dezenove mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta 
centavos).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.
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EXTRATO CONTRATO Nº 054/2018
Publicação Nº 1603774

EXTRATO – CONTRATO N°. 054/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. RODRIGO MELCHIORETTO.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.965,50 (dezenove mil novecentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta centavos).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 055/2018
Publicação Nº 1603777

EXTRATO – CONTRATO N°. 055/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. WIGOLD ERWIN PASOLD.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
19.998,00 (dezenove mil novecentos e noventa e oito reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 056/2018
Publicação Nº 1603778

EXTRATO – CONTRATO N°. 056/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SR. WIGOLD JANZ.

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR e do EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL preferencial-
mente orgânicos e ecologicamente corretos (hortifrutigranjeiros, 
gênero perecíveis e gêneros não perecíveis – base seca), para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, des-
critos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de acordo 
com a chamada pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição - SEMED.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública n°. 001/2017.

PREÇO: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quanti-
tativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 
6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais).

PRAZO: O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos da data de assinatura deste instrumento contratual ou até a 
entrega total dos produtos adquiridos.

DATA: 11 de abril de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº 066/2018
Publicação Nº 1603781

EXTRATO – CONTRATO N°. 066/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E O

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA SÃO FIDE-
LIS LTDA - EPP.

OBJETO: Estabelecer as condições de realização de Estágio Curri-
cular Obrigatório dos cursos disponibilizados pela CREDENCIADA 
com base na Lei Federal nº. 11.788 de 25/09/2008, que regula-
menta o estágio obrigatório dos alunos do ensino superior, aos 
alunos regularmente matriculados nas dependências das unidades 
vinculadas a Administração Direta - SEDEAD.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo de Inexigibilidade n°. 027/2018.

PREÇO: O presente credenciamento não possui repasse de recur-
sos financeiros.

PRAZO: O prazo de vigência do presente CREDENCIAMENTO é de 
12 (doze) meses, contados do dia 13 (treze) de abril de 2018.

DATA: 17 de abril de 2018.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018
Publicação Nº 1603785

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018
Objeto: Registro de Preços de móveis (cadeiras, mesas, armários, entre outros), conforme especificações constantes neste edital, pelo 
periodo de 01 ano - Diversas Secretarias - SETERB - FMAS - PROEB - FMD - FCB. Entrega e protocolo dos envelopes: dia 10 de maio de 
2018, até às 09:00 horas. Início da sessão: dia 10 de maio de 2018, às 09:30 horas. Participação exclusiva de ME e EPP nos itens/lotes 
contemplados no art. 48 da Lei Comp. 123/2006 e alterações. Edital completo: via e-mails: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site 
oficial do município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base Legal: Decreto Municipal nº 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, 
subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alteração. 
Blumenau, 24/04/2018 – Anderson Rosa – Secretário Municipal de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
Publicação Nº 1603795

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2018
Objeto: Registro de Preços de materiais e equipamentos para recreação e desporto, conforme especificações constantes neste edital, pelo 
período de 01 ano - SEMED. Entrega e protocolo dos envelopes: dia 10 de maio de 2018, às 09:00 horas. Início da sessão: dia 10 de maio 
de 2018, às 09:30 horas. Participação exclusiva de ME e EPP nos itens/lotes contemplados no art. 48 da Lei Comp. 123/2006 e alterações. 
Edital completo: via e-mail: taianamello@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do município http://www.blumenau.sc.gov.br/portaltrans-
parencia. Base Legal: Decreto Municipal nº. 7732/04, Lei Federal: nº. 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Com-
plementar nº. 123/2006 e alteração.
 Blumenau, 26/04/2018 – Anderson Rosa – Secretário Municipal de Administração.

EDITAL NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 084/2018
Publicação Nº 1603801

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
DIRETORIA DE RECEITA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 084/2018

CONTRIBUINTE : P3 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA WILHELM BUDAG, 227 - CENTRO
N° INSCRIÇÃO: 71.751
CNPJ.: 05.113.294/0001-81
Processo Fiscal : 23/2018
Sócios: IGOR PASIN LENAC e MARCELO PASIN CAVALHEIRO
Notifica-se o contribuinte acima identificado, com base no Art. 151 da LC 632/2007, intimando-o para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
a partir do 1º dia útil seguinte à ciência desta notificação:
a) recolher à Fazenda Municipal o valor abaixo discriminado, referente ao débito do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(Art. 81 da LC 632/2007); ou
b) reclamar do lançamento em que é parte (Art. 207, caput da LC 632/2007).
DEMONSTRATIVO DOS VALORES APURADOS:
Base de Cálculo 98.441,78
Imposto a Recolher 1.968,84

Atualização Monetária 35,18

Juros de Mora 135,74

Multa p/ infração 1.002,01
Total Geral 3.141,76

DESCRIÇÃO DOS FATOS:
1)Período Notificado:05/2017 a 12/2017; 01/2018
2)Documentos examinados:Notas Fiscais emitidas (Notablu).
3)Concluído o procedimento fiscal nos termos da legislação aplicável, constatou-se que o contribuinte:
3.1)Presta serviços constante(s) da Lista de Serviços prevista na Lei Complementar Federal 116/03 e prevista no Art. 276 da LC 632/2007, 
item:10.09 – Representações de qualquer natureza, inclusive comercial.
3.2)Em 15/02/2018 emitida a Intimação Fiscal n° 017/2018 para apresentação dos comprovantes de pagamento do ISSQN em aberto no 
Notablu, referente a Prestação de Serviços executada.
Enviada a referida Intimação ao contribuinte no seu endereço cadastral, sito à Rua Wilhelm Budag, n° 227 – Centro. A Intimação retornou 
à Prefeitura com o AR informando “destinatário desconhecido”.
3.2.1)Não obtendo êxito em localizar o contribuinte, emitiu-se a Notificação dos valores de ISSQN em aberto no Notablu, enviando a Noti-
ficação para publicação em edital no Boletim Oficial do Município de Blumenau, conforme Art. 153, III, LC 632/2007.

mailto:flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br
http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia
mailto:taianamello@blumenau.sc.gov.br
http://www.blumenau.sc.gov.br/portaltransparencia
http://www.blumenau.sc.gov.br/portaltransparencia
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3.2.2)Deixou de recolher o ISSQN devido referente ao período acima indicado, conforme demonstrativo acima e mapas de apuração anexos, 
infringindo a legislação tributária municipal em seu artigo 295, § 1º da LC 632/2007.
4)A base de cálculo da presente notificação compõe-se:
4.1)Soma dos valores dos serviços prestados, conforme lançamentos Notas Fiscais no Notablu.
5)CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:
5.1)Sobre o valor do imposto calculado incidiram os acréscimos legais conforme segue:
Sobre a base de cálculo apurada foi aplicada a alíquota de: 2% conforme Art. 276 e Art. 277 da LC 632/2007.
a)Atualização monetária:
- A partir de 2014 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 10223/2013.
- A partir de 2015 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 10502/2014.
- A partir de 2016 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 10820/2015.
- A partir de 2017 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 11146/2016.
- A partir de 2018 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 11580/2017.
b)Juros de Mora de 1% ao mês, com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007.
5.2)Foi aplicada multa de 50% sobre o valor atualizado conforme Art. 305 da LC 632/2007.
6)Observações:
6.1)Dentro do prazo estipulado, esta Notificação poderá ser quitada (à vista, com redução de 90% na multa) ou parcelada (em até 60 ve-
zes), nas condições previstas nos artigos 171 e 172 da LC 632/2007.
6.2)Vencidos os prazos para pagamentos ou reclames, será o débito inscrito em Dívida Ativa e terá início o processo de cobrança amigável 
ou judicial.
6.3)Verificado indícios de crimes contra a ordem tributária, será formulada a representação fiscal para fins penais e remetida ao Ministério 
Público conforme determina a Portaria nº 01/ 2002 da Secretaria Municipal da Fazenda.
6.4)Integram a presente Notificação Fiscal os seguintes anexos: Mapas de Levantamento Fiscal e Cálculo (anuais).
6.5)A presente Notificação não inibe a fiscalização referente ao mesmo período.

Patrícia Dias
Auditora Fiscal Tributária
Matrícula n° 21554-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
DIRETORIA DE RECEITA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

TERMO DE FISCALIZAÇÃO
MAPA DE LEVANTAMENTO FISCAL E CÁLCULO

ANEXO À NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº: 084/2018 – P3 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME

Ano 2017 Receita Imp.Devido Imp.Pago Imp.a Pagar Imposto Atualização Juros de Valor Total
Meses Fat Bruto Vlr.Histórico Vlr.Histórico Vlr.Histórico Atualizado Monetária Mora Apurado
Maio 9.458,36 189,17 - 189,17 192,84 3,67 21,21 214,05
Junho 9.828,72 196,57 - 196,57 200,39 3,82 20,04 220,43
Julho 7.389,20 147,78 - 147,78 150,65 2,87 13,56 164,21
Agosto 10.119,96 202,40 - 202,40 206,33 3,93 16,51 222,84
Setembro 11.435,71 228,71 - 228,71 233,16 4,44 16,32 249,48
Outubro 15.174,98 303,50 - 303,50 309,39 5,89 18,56 327,96
Novembro 13.046,61 260,93 - 260,93 266,00 5,07 13,30 279,30
Dezembro 14.106,53 282,13 - 282,13 287,61 5,48 11,50 299,11
Total 90.560,07 1.811,20 - 1.811,20 1.846,38 35,18 131,01 1.977,39

ANEXO À NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº: 084/2018 – P3 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME

Ano 2018 Receita Imp.Devido Imp.Pago Imp.a Pagar Imposto Atualização Juros de Valor Total
Meses Fat Bruto Vlr.Histórico Vlr.Histórico Vlr.Histórico Atualizado Monetária Mora Apurado
Janeiro 7.881,71 157,63 - 157,63 157,63 - 4,73 162,36
Total 7.881,71 157,63 - 157,63 157,63 - 4,73 162,36

Patrícia Dias
Auditora Fiscal Tributária
Matrícula n° 21554-6
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EDITAL NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 139/2018
Publicação Nº 1603805

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
DIRETORIA DE RECEITA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 139/2018

CONTRIBUINTE :CINARA CONCEIÇÃO DE SOUZA ME
ENDEREÇO:RUA GABRIEL HORONGOSO, 29 - VELHA
N° INSCRIÇÃO:64.061
CNPJ.:03.239.119/0001-00
Processo Fiscal :75/2018
Sócios: CINARA CONCEIÇÃO DE SOUZA
Notifica-se o contribuinte acima identificado, com base no Art. 151 da LC 632/2007, intimando-o para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
a partir do 1º dia útil seguinte à ciência desta notificação:
a) recolher à Fazenda Municipal o valor abaixo discriminado, referente ao débito do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(Art. 81 da LC 632/2007); ou
b) reclamar do lançamento em que é parte (Art. 207, caput da LC 632/2007).
DEMONSTRATIVO DOS VALORES APURADOS:
Base de Cálculo 131.416,92
Imposto a Recolher 3.942,51

Atualização Monetária 76,57

Juros de Mora 437,68

Multa p/ infração 2.009,54
Total Geral 6.466,30

DESCRIÇÃO DOS FATOS:
1)Período Notificado: 01/2017 a 11/2017
2)Documentos examinados:Notas Fiscais emitidas (Notablu).
3)Concluído o procedimento fiscal nos termos da legislação aplicável, constatou-se que o contribuinte:
3.1)Presta serviços constante(s) da Lista de Serviços prevista na Lei Complementar Federal 116/03 e prevista no Art. 276 da LC 632/2007, 
item:13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
3.2)Em 10/04/2018 emitida a Intimação Fiscal n° 054/2018 para apresentação dos comprovantes de pagamento do ISSQN em aberto no 
Notablu, referente a Prestação de Serviços executada.
Enviada a referida Intimação ao contribuinte no seu endereço cadastral, sito à Rua Gabriel Horongoso, 29 - Velha. A Intimação retornou à 
Prefeitura com o AR informando “Ausência de Recebedor”.
3.2.1)Não obtendo êxito em localizar o contribuinte, emitiu-se a Notificação dos valores de ISSQN em aberto no Notablu, enviando a Noti-
ficação para publicação em edital no Boletim Oficial do Município de Blumenau, conforme Art. 153, III, LC 632/2007.
3.2.2)Deixou de recolher o ISSQN devido referente ao período acima indicado, conforme demonstrativo acima e mapas de apuração anexos, 
infringindo a legislação tributária municipal em seu artigo 295, § 1º da LC 632/2007.
4)A base de cálculo da presente notificação compõe-se:
4.1)Soma dos valores dos serviços prestados, conforme lançamentos Notas Fiscais no Notablu.
5)CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:
5.1)Sobre o valor do imposto calculado incidiram os acréscimos legais conforme segue:
Sobre a base de cálculo apurada foi aplicada a alíquota de: 3% conforme Art. 276 e Art. 277 da LC 632/2007.
a)Atualização monetária:
- A partir de 2014 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 10223/2013.
- A partir de 2015 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 10502/2014.
- A partir de 2016 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 10820/2015.
- A partir de 2017 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 11146/2016.
- A partir de 2018 com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007 pelo INPC – Decreto nº 11580/2017.
b)Juros de Mora de 1% ao mês, com fundamento no Art. 82 da LC 632/2007.
5.2)Foi aplicada multa de 50% sobre o valor atualizado conforme Art. 305 da LC 632/2007.
6)Observações:
6.1)Dentro do prazo estipulado, esta Notificação poderá ser quitada (à vista, com redução de 90% na multa) ou parcelada (em até 60 ve-
zes), nas condições previstas nos artigos 171 e 172 da LC 632/2007.
6.2)Vencidos os prazos para pagamentos ou reclames, será o débito inscrito em Dívida Ativa e terá início o processo de cobrança amigável 
ou judicial.
6.3)Verificado indícios de crimes contra a ordem tributária, será formulada a representação fiscal para fins penais e remetida ao Ministério 
Público conforme determina a Portaria nº 01/ 2002 da Secretaria Municipal da Fazenda.
6.4)Integram a presente Notificação Fiscal os seguintes anexos: Mapas de Levantamento Fiscal e Cálculo (anuais).
6.5)A presente Notificação não inibe a fiscalização referente ao mesmo período.
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Patrícia Dias
Auditora Fiscal Tributária
Matrícula n° 21554-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
DIRETORIA DE RECEITA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

TERMO DE FISCALIZAÇÃO
MAPA DE LEVANTAMENTO FISCAL E CÁLCULO

ANEXO À NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº: 139/2018 – CINARA CONCEIÇÃO DE SOUZA ME

Ano 2017 Receita Imp.Devido Imp.Pago Imp.a Pagar Imposto Atualização Juros de Valor Total
Meses Fat Bruto Vlr.Histórico Vlr.Histórico Vlr.Histórico Atualizado Monetária Mora Apurado
Janeiro 5.755,00 172,65 - 172,65 176,00 3,35 26,40 202,40
Fevereiro 7.167,00 215,01 - 215,01 219,19 4,18 30,69 249,87
Março 24.393,80 731,81 - 731,81 746,03 14,21 96,98 843,01
Abril 25.479,65 764,39 - 764,39 779,24 14,85 93,51 872,74
Maio 22.746,50 682,40 - 682,40 695,65 13,25 76,52 772,17
Junho 3.833,20 115,00 - 115,00 117,23 2,23 11,72 128,95
Julho 17.934,47 538,03 - 538,03 548,48 10,45 49,36 597,85
Agosto 11.214,80 336,44 - 336,44 342,98 6,53 27,44 370,42
Setembro 5.764,50 172,94 - 172,94 176,29 3,36 12,34 188,63
Outubro 5.920,00 177,60 - 177,60 181,05 3,45 10,86 191,91
Novembro 1.208,00 36,24 - 36,24 36,94 0,70 1,85 38,79
Total 131.416,92 3.942,51 - 3.942,51 4.019,08 76,57 437,68 4.456,76

Patrícia Dias
Auditora Fiscal Tributária
Matrícula n° 21554-6

RESOLUÇÃO COPLAN Nº 02/2018
Publicação Nº 1603806

RESOLUÇÃO Nº. 02, DE 16 DE ABRIL DE 2018.

APROVA DESAFETAÇÃO DE ÁREA, ALTERAÇÕES NAS LEIS COMPLEMENTARES 748, DE 23 DE MARÇO DE 2010 E 1030, DE 18 DE DEZEM-
BRO DE 2015 E ALTERA ÍNDICES URBANÍSTICOS DE IMÓVEL EM ZLE1 E APROVA

O Conselho Municipal de Planejamento Urbano do Município de Blumenau, no uso de suas atribuições e em conformidade a Lei Complemen-
tar 836, de 19 de dezembro de 2011 e, tendo em vista as deliberações adotadas pela plenária em reunião no dia 11 de Abril,

Resolve:

Art. 1º. Aprovar:

I – a desafetação da área pública, de 106,40 m2, matricula nº. 17.303 do 2º Ofício do Registro de Imóveis, situado na Rua Alma Haskel, 
com inscrição cadastral nº.4.1.22.0001.0166, de acordo com Memorando PROGEM nº.153/2018;

II – a proposta que altera e acrescentam dispositivos na Lei Complementar nº. 748, de 23 de março de 2010 e altera o anexo II da Lei 
Complementar nº.1.030, de 18 de dezembro de 2015;

III – os indicies urbanísticos relativo à altura que passa a ser de 25,00 m (vinte e cinco metros) no imóvel localizado em ZLE1 – Zona de 
Localização Especial 1, situado na Rua 7 de Setembro nº1213, Bairro Centro, de propriedade de Almeida Junior Shopping Centers S.A., 
conforme consta no Processo Administrativo nº. 6534/2017.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação.

IVO BACHMANN JR.
Presidente do Conselho Municipal de
Planejamento Urbano - COPLAN
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EXTRATO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 
2201/2018 - SAMAE

Publicação Nº 1603809

EXTRATO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃONº. 2201/2018

PARTES: SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BLUMENAU E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIO-
NAL DE BLUMENAU – FURB.

OBJETO: Cooperação técnico-científica e o intercâmbio de conhe-
cimento, informações e experiências entre os partícipes, visando a 
participação de docentes e alunos da graduação e pós-graduação 
em projetos de pesquisa envolvendo a gestão de resíduos sólidos 
que compreende analisar a composição gravimétrica dos resíduos 
sólidos domiciliares do Município de Blumenau/SC.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Tem fundamento legal na Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e Lei Federal nº. 
12.305 de 02 e agosto de 2010.

VALOR: Não há transferências de recursos financeiros/orçamentá-
rios entre as partes.

PRAZO DE VIGÊNCIA:a contar da data de publicação até 28 de 
fevereiro de 2019.

Blumenau, 25 de abril de 2018.
ALEXANDRO EDUARDO FERNANDES
Diretor Presidente

EXTRATO Nº 190/2018 - FURB
Publicação Nº 1603813

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 190/2018

Inexigibilidade de Licitação n°. 171/2018

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 
140, CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devi-
do processo legal, inexigível o procedimento em epígrafe com fun-
damento na Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 25, 
caput da Lei 8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 177/2018/PROGEF 
e demais alterações, para CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MARIA 
ANDREA TRIANA MONTES PARA ATUAR NO CURSO DE ESPECIALI-
ZAÇÃO LATO SENSU SUSTENTABILIDADE: AMBIENTES URBANOS 
E EDIFICAÇÕES. Contratado: Maria Andrea Triana Montes (CPF: 
006.620.909-93). Forma de Pagamento: Em até 15 dias após o 
término da disciplina e recebimento da Nota Fiscal Valor Total/
Programa de Trabalho/Elemento de Despesa/Rubrica: R$ 2.639,80 
(dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) / 
01.27.12.364.0076.2027 (Instituto FURB)/ 3.3.90 (Outros Despe-
sas Correntes)/ 3.3.90.36.06 (Serviços Técnicos Profissionais).

Blumenau, 20 de abril de 2018.

Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado

EXTRATO Nº 192/2018 - FURB
Publicação Nº 1603816

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 192/2018

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
e
VITOR AFONSO VATRAS

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
CONTRATO Nº. 175/2017

OBJETO: Seleção de músicos para integrar a Orquestra da Univer-
sidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concurso nº 052/2017 e Contrato nº. 
175/2017, firmado em 19 de julho de 2017.

TERMO:
Resolvem, de comum acordo e com fundamento nos artigos 78, 
inciso XVII e 79, inciso II e parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, RES-
CINDIR o Contrato nº. 175/2017, a partir da data de assinatura do 
presente Termo.

DATA: 20 de abril de 2018.

EXTRATO Nº 199/2018 - FURB
Publicação Nº 1603817

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 199/2018

Inexigibilidade de Licitação n°. 187/2018

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 
140, CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devi-
do processo legal, inexigível o procedimento em epígrafe com fun-
damento na Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 25, 
caput da Lei 8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 177/2018/PROGEF 
e demais alterações, para PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS PRO-
FESSORES MOACIR MANOEL RODRIGUES JUNIOR E MARIA JOSÉ 
CARVALHO DE SOUZA DOMINGUES NO XII CONGRESSO ANPCONT 
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 
A 12 DE JUNHO DE 2018 EM JOÃO PESSOA - PB. Contratada: AS-
SOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – ANPCONT (CNPJ Nº 07.992.477/0001-
40). Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/ Rei-
toria, Artigo 25 Caput da Lei 8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 
152/2016/PROGEF. Forma de Pagamento: Até dia 18/05/2018 para 
confirmação da inscrição.
Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de Despesa/Rubrica: R$ 
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) / 01.29.12.364.0076.2029 
(Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura)/ 
3.3.90 (Outros Despesas Correntes)/3.3.90.39.48 (Serviços de Se-
leção e Treinamento).

Blumenau, 25 de abril de 2018.

Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 81

EXTRATO Nº 200/2018 - FURB
Publicação Nº 1603820

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 200/2018

Inexigibilidade de Licitação n°. 182/2018

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídi-
ca de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, 
nº. 140, CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após 
o devido processo legal, inexigível o procedimento em epígra-
fe com fundamento na Instrução Normativa nº. 003/2016/Rei-
toria, Artigo 24, XXI da Lei 8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 
185/2018/PROGEF e demais alterações, para Aquisição de toner 
para projeto de pesquisa V&VinCFD - fase II: desenvolvimento 
de "Benchmarks" para verificação e validação em CFD de esco-
amentos multifásicos da indústria do refino de petróleo. (Termo 
de cooperação: 5850.0103010.16.9). Contratada: Ideal Cartu-
chos LTDA ME (CNPJ: 05.538.819/0001-20). Fundamento Legal: 
Instrução Normativa nº. 003/2016/ Reitoria, Artigo 24 XXI da Lei 
8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 185/2018/PROGEF. Forma de 
Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço 
e recebimento da NF. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento 
de Despesa/Rubrica: R$ 3.605,00 (três mil seiscentos e cinco re-
ais) / 01.30.12.364.0076.2030 (Projetos Especiais) / 3.3.90 (Outras 
Despesas Correntes) / 3.3.90.30.17 (Material de Processamento de 
Dados).

Blumenau, 25 de abril de 2018.

Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado

EXTRATO Nº 201/2018 - FURB
Publicação Nº 1603825

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 201/2018

Inexigibilidade de Licitação n°. 190/2018

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 
140, CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devi-
do processo legal, inexigível o procedimento em epígrafe com fun-
damento na Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 25, 
caput da Lei 8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 177/2018/PROGEF 
e demais alterações, para PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA Prof.ª 
LISIANE FERNANDES DE CARVALHO NO XXII CONBRAPI - CON-
GRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA E VII CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE MELIPONICULTURA QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO 
DE 16 A 19/05/2018 EM JOINVILLE-SC. Contratada: FEDERAÇÃO 
DAS ASSOC DE APICULTORES DE SANTA CATARINA – FAASC (CNPJ 
Nº 76.276.682/0001-21). Fundamento Legal: Instrução Normativa 
nº. 003/2016/ Reitoria, Artigo 25 Caput da Lei 8.666/1993 e o 
Parecer Jurídico nº 152/2016/PROGEF. Forma de Pagamento: Até 
dia 07/05/2018 para confirmação da inscrição. Valor Total/Progra-
ma de Trabalho/Elemento de Despesa/Rubrica: R$ 170,00 (cen-
to e setenta reais) / 01.19.12.364.0076.2019 (Centro de Ciências 
Tecnológicas)/ 3.3.90 (Outros Despesas Correntes)/3.3.90.39.48 
(Serviços de Seleção e Treinamento).

Blumenau, 26 de abril de 2018.

Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado

EXTRATO Nº 202/2018 - FURB
Publicação Nº 1603826

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 202/2018

Inexigibilidade de Licitação n°. 181/2018

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 
140, CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o de-
vido processo legal, inexigível o procedimento em epígrafe com 
fundamento na Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Arti-
go 24, XXI da Lei 8.666/1993 e o Parecer Jurídico nº 185/2018/
PROGEF e demais alterações, para PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 
REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO KIA BONGO, PLACA QIH 
9507 ANO 2017/2018, PARA MANUTENÇÃO DA GARANTIA PRE-
VISTA NO CONTRATO DE AQUISIÇÃO FIRMADO COM A CONTRA-
TADA. Contratada: POWER IMPORTS VEICULOS LTDA ( CNPJ Nº 
00.208817/0001-50). Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XVII, da 
Lei Federal n°. 8.666/93 e demais alterações. Forma de Pagamen-
to: Em até 15 (quinze) dias a contar da execução do serviço e 
entrega da NF. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de Des-
pesa/ Rubrica: R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais)/ 
01.09.12.364.0076.2009 (Pró-Reitoria de Administração)/ 3.3.90 
( Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.17.03 ( Manutenção de 
Máquinas e Equipamentos Diversos)/3.3.90.30.39 ( Material para 
Manutenção de Veiculos)

Blumenau, 25 de abril de 2018.

Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2017 
- FURB

Publicação Nº 1603828

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Retificação do Pregão Presencial nº. 086/2017

Objeto: Contratação de Seguro para frota veicular da FURB.

A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) informa 
que o Edital do certame epigrafado foi retificado, a fim de promo-
ver alterações no edital.

O local, a data e o horário para entrega e abertura dos envelopes 
foram alterados para: Fundação Universidade Regional de Blume-
nau, Rua Antônio da Veiga, nº. 140, Sala K-205, dia 17 de maio de 
2018, às 09 horas e 30 minutos.

Edital retificado completo à disposição dos interessados no web-
site www.furb.br, através de acesso ao Portal de Licitações ou no 
horário comercial, em dias úteis, no endereço acima especificado.

Base Legal: Leis Federais nos. 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto 
Municipal n°. 7.732/2004 e Alterações.

Blumenau, 24 de abril de 2018.

Marco Aurélio de Oliveira
Divisão de Administração de Materiais
Portaria nº. 055 de 28 de janeiro de 2015
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Bom Jardim da Serra

Prefeitura

DECRETO N° 33/2018
Publicação Nº 1603408

DECRETO N° 33/2018

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO FERIADO DO DIA DO TRABA-
LHADOR, NO ANO DE 2018, PARA CUMPRIMENTO PELAS SECRE-
TARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

SERGINHO RODRGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso da atribuição que lhe confere o art. 75, 
incisos VII da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas Secretarias da Admi-
nistração Pública Municipal no dia:
I – 30 de abril de 2018, segunda-feira, em virtude do feriado nacio-
nal de 1° de maio Dia do Trabalhador.
Art. 2º - Este decreto abrange todas as Secretarias, exceto as uni-
dades com serviços essenciais.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Jardim da Serra - SC, 25 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 230/2018
Publicação Nº 1603412

PORTARIA Nº 230/2018
De 13 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

EXONERAR do cargo de Carpinteiro, nível salarial TSA-3, o Sr. o Sr. 
LORENI GOMES DA SILVA, portador do RG. 8/C.337.470-4 e do 
CPF. 916.203.179-15, brasileiro, nascido em 20/08/1974, filho de 
Reni da Silva e de Lorena da Silva, a partir desta data.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 13 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 231/2018
Publicação Nº 1603421

PORTARIA Nº 231/2018
De 13 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

EXONERAR do cargo de Agente de Serviços Gerais, nível salarial 
TSA 2 a Sra. CRISTIANE APARECIDA CUSTÓDIO, portadora do RG. 
5499132-3 e do CPF. 077.960.879-85, filha de José Adenir Custódio 
e de Maria de Lourdes Ribeiro Custódio, a partir desta data.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 13 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 232/2018
Publicação Nº 1603423

PORTARIA Nº 232/2018
De 16 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

ADMITIR POR CONCURSO PUBLICO 01/2018, no cargo de Médico 
Clinico Geral, com 40 horas semanais, nível salarial ANS 10, o Sr. 
PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA, nascido em 07/01/1974, filho de 
Ajalirio Antonio da Silva e de Zenolia Francisca de Souza Silva, 
portador do RG 7.459.272 e do CPF 009.508.196-89, a partir desta 
data.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 16 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 233/2018
Publicação Nº 1603424

PORTARIA Nº 233/2018
De 16 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

ADMITIR POR CONCURSO PUBLICO 01/2018, no cargo de Agente 
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de Serviços Gerais, com 40 horas semanais, nível salarial TSA 2, a 
Sra. CRISTIANE APARECIDA CUSTODIO, nascida em 08/10/1988, 
filha de José Adenir Custodio e de Maria de Lourdes Ribeiro Cus-
todio, portadora do RG 5.499132-3 e do CPF 077.960.879-85, a 
partir desta data.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 16 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 234/2018
Publicação Nº 1603429

PORTARIA Nº 234/2018
De 16 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

ADMITIR POR CONCURSO PUBLICO 01/2018, no cargo de Médi-
co Veterinário, com 40 horas semanais, nível salarial ANS 7, o Sr. 
RUAN BRUNO RODRIGUES, nascido em 28/02/1994, filho de Mo-
acir Rodrigues e de Cristiani Zunino Rosdrigues, portador do RG 
4.740.592 e do CPF 084.819.919-70 , a partir desta data.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 16 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 235/2018
Publicação Nº 1603438

PORTARIA Nº 235/2018
De 17 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

EXONERAR do cargo de Agente de Serviços Gerais, com 40 horas 
semanais, o Sr. Reginaldo Damaceno, nascido em 15/10/1973, filho 
de Antão Damaceno e Zenaide de Oliveira Damaceno, portador do 
RG: 2.897.163 e CPF: 973.775.629-00, a partir desta.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 17 de abril de 2018.

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 236/2018
Publicação Nº 1603450

PORTARIA Nº 236/2018
De 17 de abril de 2018

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOMEIA 
COMISSÃO DE INQUÉRITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica Municipal, artigo 95, inciso II, letra “C” e 
Lei Municipal 737/1999 “Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Bom Jardim da Serra- SC, considerando:

RESOLVE

Art. 1º DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATI-
VO DISCIPLINAR, para apurar possíveis irregularidades conforme 
Procedimento do Ministério Público nº 01.2018.00005131-5 refe-
rente aos funcionários: Anieli Fabiani Dias, Hermes Ezírio Ribeiro 
Neto e Aldo Bernhardt, tipificadas nos Art. Nº 120 inciso II e III, 
e Art. 121 inciso XV da Lei municipal 737/99 “Estatuto do Servidor 
Público Municipal”.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Co-
missão de Inquérito será composta pelos servidores, Helena Maria 
Pereira Borão, Professora Municipal I, com portaria de nomeação 
050/2012, que a presidirá, Guilhermina Ribeiro, Enfermeira Padrão, 
com portaria de nomeação nº 136/2005 e Nelson Schmoeller, Au-
ditor contábil, com portaria de nomeação nº 103/2001, todos ser-
vidores efetivos e estáveis.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a comissão terá 
acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, 
bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais pro-
vas que entender pertinentes, tudo de acordo com a Lei Municipal 
737/1999.

Art. 4º A comissão, ora constituída, terá o prazo de 60(sessenta) 
dias, a partir da data de publicação desta portaria, para concluir a 
apuração dos fatos, dando ciência a administração.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 17 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se
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PORTARIA N° 237/2018
Publicação Nº 1603453

PORTARIA Nº 237/2018
De 18 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

ADMITIR POR CONCURSO PUBLICO Nº 01/2018 no cargo de Agen-
te de Serviços Gerais, com 40 horas semanais, nível salarial TSA 
2, o Sr. Reginaldo Damaceno, nascido em 15/10/1973, filho de 
Antão Damaceno e Zenaide de Oliveira Damaceno, portador do RG: 
2.897.163 e CPF: 973.775.629-00, a partir desta.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 18 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 238/2018
Publicação Nº 1603460

PORTARIA Nº 238/2018
De 19 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

ADMITIR POR CONCURSO PUBLICO Nº 01/2018, no cargo de 
Agente de Serviços Gerais, com 40 horas semanais, nível salarial 
TSA 2, a Sra. Amanda Oliveira de Sá, nascida em 04/11/1987, filha 
de Valdecir Francisco Alves de Sá e de Eliane de Souza Oliveira, 
portadora do RG: 5.313.385-4 e CPF: 057.960.789-50, a partir des-
ta data.
Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 19 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se

PORTARIA N° 239/2018
Publicação Nº 1603462

PORTARIA Nº 239/2018
De 19 de abril de 2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom 
Jardim da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a legislação em vigor.

RESOLVE:

Prorrogar prazo por mais 30 (trinta) dias, para a Comissão de In-
quérito do Processo Administrativo conforme Portaria 470/2017, 
concluir a apuração dos fatos, referente a responsabilidade das 
multas existentes nos veículos pertencentes à municipalidade.

Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra,
em 19 de abril de 2018.
SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Publique-se.
Registre-se e
Cumpra-se
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Bom Jesus do Oeste

Prefeitura

ERRATA AO EDITAL Nº 747/2018 - NOVO PRAZO
Publicação Nº 1603834

ERRATA AO EDITAL E REABERTURA DE PRAZOS
PROCESSO LICITATORIO Nº 747/2018 – PREGÃO Nº 026/2018

Considerado recursos apresentados e acatamento parcial dos mes-
mos, segue alterações e novos prazos para o referido certame.
Do item 1 – Da Licitação – A nova data para abertura das propostas 
e habilitação será as 08:30 horas do dia 10/05/2018.
Do item 5 – Da Habilitação (envelope 02): serão mantidos os docu-
mentos exigidos e acrescentado PARA OS ITENS CLIMATIZADORES 

(itens 03, 04 e 05) a seguinte exigência:
5.1.9 – Certidão de Registro do Profissional Responsável Técnico 
da empresa legalmente habilitado expedido pelo Conselho Regio-
nal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, compatível 
com o objeto da licitação, com validade na data de recebimento 
dos documentos de habilitação. Deverá ser comprovado vínculo do 
profissional com a empresa executora.
As demais cláusulas do edital estarão mantidas conforme inicial.
Bom Jesus do Oeste (SC), 25 de abril de 2018.
Ronaldo Luiz Senger
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 172 - NOMEAÇÃO 
COMISSÃO LICITAÇÃO E PREGOEIRA

Publicação Nº 1603183

DECRETO LEGISLATIVO Nº 172/18, DE 25 DE ABRL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES E PREGOEIRA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

IVALDO DEFENDI RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas na Seção IV (Atribuições 
da Câmara Municipal) artigo 44, incisos XXX, do Regimento Interno 
e a Lei Complementar Legislativa Nº 01/2013:

DECRETA:

Art. 1°. Fica pelo presente Decreto nomeada, a Comissão Perma-
nente de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Bom 
Jesus do Oeste – SC, composta conforme segue:

Presidente: Adriana Estefani;
Secretário: Janaíne Selig;
Membros: Solange Andrea Bonni De Bastiani e Mariliva Ames Aiolfi.

Art. 2º. Fica nomeada como Pregoeira Oficial a Servidora Municipal 
ADRIANA ESTEFANI, sendo membros nesta modalidade de Licita-
ção os seguinte membros: Janaíne Selig; Solange Andrea Bonni De 
Bastiani e Mariliva Ames Aiolfi.

Art. 3°. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
assinatura, condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, 
nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº 
04/2013 de 18 de setembro de 2013.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Je-
sus do Oeste - SC, aos 25 de abril de 2018.
IVALDO DEFENDI RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal

Registrado e publicado na data supra

Elmer Zimmermann
1º Secretária da Mesa Diretora

DECRETO LEGISLATIVO Nº 173 - NOMEAÇÃO 
COMISSÃO AVALIAÇÃO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Publicação Nº 1603185

DECRETO LEGISLATIVO N° 173/18, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE BOM JESUS DO OESTE – SC E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

IVALDO DEFENDI RIBEIRO, Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas na Seção IV (Atribuições 
da Câmara Municipal) artigo 44, incisos XXX, do Regimento Interno 
e a Lei Complementar Legislativa Nº 01/2013:

DECRETA:

Art. 1° - Fica pelo presente Decreto nomeada a Comissão de AVA-
LIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO de Servidores da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste – SC, composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Janaíne Selig.
Membros: Adriana Estefani;
Fábio Gerhardt;
Mariliva Ames Aiolfi;
Janiara Keller Ceccon.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, 
nos termos do Parágrafo Único do art. 3º da Lei do Legislativo nº 
04/2013 de 18 de setembro de 2013.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Je-
sus do Oeste – SC, aos 25 de abril de 2018.
IVALDO DEFENDI RIBEIRO
Presidente da Câmara Municipal

Registrado e publicado na data supra

Elmer Zimmermann
1º Secretária da Mesa Diretora
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Bom Retiro

Prefeitura

EXTRATO CONTRATO 121 E 122/2018
Publicação Nº 1603612

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Extrato Contrato 121/2018 Pregão Presencial 32/2018
Contratante: Munícipio de Bom Retiro
Contratado: MDJ Segurança Privada e Vigilância Ltda.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de segurança, durante a realização da XIII Festa Estadual do Churrasco 
nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2018.
Valor Total: R$ 8.416,80 (oito mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
Extrato Contrato 122/2018 Pregão Presencial 34/2018
Contratante: Munícipio de Bom Retiro
Contratado: HB Sonorização e Eventos Eireli - ME.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para locação e prestação de serviço de montagem e desmontagem de estruturas, com equipamentos 
de sonorização, para a realização da XIII Festa Estadual do Churrasco nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2018.
Valor Total: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Extrato Termo de Fomento 12/2018 Chamamento Público 01/2018
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratada: Associação Núcleo de Aprendizagem e Produção Maria Tristão da Silva “Maria Mariano”.
Objeto Execução de atividades para Atendimento e Valorização das Pessoas da Terceira Idade.
Valor Total: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)

Bom Retiro, 26 de abril de 2018.
VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

MINUTA EDITAL PP 39/2018
Publicação Nº 1603649

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO/SC
MINUTA EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018

O Município de Bom Retiro torna público Edital Pregão Presencial 39/2018 para Exploração da Comercialização de bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas ao público em geral, nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2018, nas dependências do Parque Municipal de Exposições Dieter Hornung, 
localizado na BR 282, durante a realização da XIII Festa Estadual do Churrasco. Os interessados deverão apresentar documentos e propos-
tas em envelopes fechados na Prefeitura Municipal de Bom Retiro à Av. Major Generoso, 19, Centro, até dia 09/05/18 às 10h30min. Maiores 
informações podem ser obtidas na Prefeitura de Bom Retiro Fone/Fax: (049) 32770183, das 09:00/12:00 das 13:30/17:00. Edital disponível 
no website oficial: www.bomretiro.sc.gov.br. Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta efeito legal.
Bom Retiro, 26 de abril de 2018.
Vilmar José Neckel
Prefeito Municipal

http://www.bomretiro.sc.gov.br/
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Botuvera

Prefeitura

DECRETO Nº  2.162-2018 - ANULAÇÃO 
Publicação Nº 1603664

=======================
D E C R E T O Nº 2.162/2018
=======================

“AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2018”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, usando da competência que lhe confere o Art.10º da Lei nº 1.416/2017, de 20 de dezembro de 
2017.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor total de R$ 38.000 (Trinta e oito mil reais), conforme abaixo especificado:
11000 Fundo Municipal de Saúde
11001 Fundo Municipal de Saúde
10-301-007-2.30 Manutenção e Funcionamento das Unidades de Saúde da Família
3.1.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas
0.1.38 (242) Transferências SUS PAB ............................................................................... R$ 38.000,00

Art. 2º - Os recursos para atender o crédito especificado no Art. 1º deste decreto, decorrerão da anulação parcial da seguinte dotação do 
orçamento vigente.
11000 Fundo Municipal de Saúde
11001 Fundo Municipal de Saúde
10-301-007-2.30 Manutenção e Funcionamento das Unidades de Saúde da Família
3.1.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas
0.1.38 (244) Transferências SUS ACS ............................................................................... R$ 38.000,00

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos retroativos desde 25 de abril de 2018.

Prefeitura Municipal de Botuverá, 25 de abril de 2018.

EDITAL P.L. Nº 41/2018 - P.P. Nº 33/2018-SRP - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS
Publicação Nº 1603111

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018- SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ torna público que se encontra aberto Processo Licitatório N° 41/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 
33/2018 - SRP, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. Recebimento da documentação e propostas: Até as 14:30 
Horas do dia 10/05/2018. Abertura da sessão: dia 10/05/2018 às 14:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, sito a Rua João Morelli, 
66, Centro, BOTUVERÁ-SC. Edital e informações no Departamento de Licitações no mesmo endereço, Fone/Fax (47) 3359-1170 e e-mail 
licitacao2@botuvera.sc.gov.br, e site www.botuvera.sc.gov.br. Botuverá, 26 de Abril de 2018.
JOSÉ LUIZ COLOMBI
Prefeito Municipal

PL Nº 40/2018 - INEXIGIBILIDADE Nº 07/2018
Publicação Nº 1603514

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 40/2018 – INEXIGIBILIDADE nº07/2018
O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ/SC, torna público o Processo de inexigibilidade nº07/2018, para CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BAN-
DA INCANDESCENTE, em favor de CDS PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA devidamente inscrito no CNPJ: 17.989.539/0001-18. Valor 
total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Processo completo disponível no setor de LICITAÇÕES da Prefeitura, sito a Rua João 
Morelli, 66, Centro, BOTUVERÁ-SC. Informações: Fone/Fax (47) 3359-1170, www.botuvera.sc.gov.br, e-mail licitacao1@botuvera.sc.gov.br.
Botuverá, 26/04/2018.

JOSÉ LUIZ COLOMBI
Prefeito

mailto:licitacao2@botuvera.sc.gov.br,
http://www.botuvera.sc.gov.br/
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Braço do Trombudo

Prefeitura

DECRETO N.º 37 2018
Publicação Nº 1603214

DECRETO Nº. 037/2018.

Anula e Suplementa no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Braço do Trombudo.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei 
nº 0895/2017 de 15.12.2017, etc...

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada no Orçamento Anual do Município, relativo ao exercício de dois mil e dezoito, na dotação orçamentária abaixo o valor 
de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme segue:

09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.085 – Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades da Saúde
(3) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.3105.000000 – Aplicações Diretas .......  R$ 50.000,00

Art. 2º - Com os recursos orçamentários provenientes do Art. 1º deste decreto, fica suplementada a dotação orçamentária abaixo no valor 
de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme segue:

09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.085 – Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades da Saúde
(6) – 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.3105.000000 – Aplicações Diretas .......  R$ 50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º 
da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

BRAÇO DO TROMBUDO (SC), 24 de abril de 2018.
NILDO MELMESTET
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/2017 FMS
Publicação Nº 1574073
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Brunópolis

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 30/2018
Publicação Nº 1603194

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
RATIFICAÇÃO
Processo Licitatório nº 30/2018 – Inexigibilidade nº 12/2018
Na qualidade de Prefeito Municipal de Brunópolis/SC, no uso de 
minhas atribuições legais, RATIFICO a decisão emanada pela Co-
missão Permanente de Licitações no Processo de Inexigibilidade nº 
12/2018, relativo à contratação de serviços de consulta (Pneumo-
logia), em favor de MH Serviços Médicos S/S Ltda, no valor de R$ 
7.650,00.
Brunópolis/SC, 24 de abril de 2018.
Nilso Stedile - Prefeito Municipal em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 31/2018
Publicação Nº 1603196

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
RATIFICAÇÃO
Processo Licitatório nº 31/2018 – Inexigibilidade nº 13/2018
Na qualidade de Prefeito Municipal de Brunópolis/SC, no uso de 
minhas atribuições legais, RATIFICO a decisão emanada pela Co-
missão Permanente de Licitações no Processo de Inexigibilidade nº 
13/2018, relativo à contratação de serviços de exames (espirome-
tria), em favor da MH Serviços Médicos S/S Ltda., no valor de R$ 
1.800,00.
Brunópolis/SC, 24 de abril de 2018.
Nilso Stedile - Prefeito Municipal em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 32/2018
Publicação Nº 1603197

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
RATIFICAÇÃO
Processo Licitatório nº 32/2018 – Inexigibilidade nº 14/2018
Na qualidade de Prefeito Municipal de Brunópolis/SC, no uso de 
minhas atribuições legais, RATIFICO a decisão emanada pela Co-
missão Permanente de Licitações no Processo de Inexigibilidade nº 
14/2018, relativo à contratação de serviços de consulta (Otorrino-
laringologia), em favor de OTO-PED Consultórios Médicos Ltda, no 
valor de R$ 8.100,00.
Brunópolis/SC, 24 de abril de 2018.
Nilso Stedile - Prefeito Municipal em exercício.

DECRETO Nº 21/2018
Publicação Nº 1603327

DECRETO MUNICIPAL Nº 021 DE 24 DE ABRIL DE 2018.
DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 30/04/2018.

NILSO STEDILE , Prefeito Municipal em Exercício de Brunópolis, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, confe-
ridas pelo artigo VIII, da Lei Orgânica do Município de Brunópolis;

Considerando o Feriado de terça-feira, dia 01 de maio de 2018 
“DIA DO TRABALHADOR”

DECRETA:
Art. 1º. Não haverá expediente no dia 30 de abril de 2018, nas 
repartições públicas municipais, considerando-se ponto facultativo.

Art. 2º. Os serviços considerados essenciais, aqueles relacionados 
à saúde, a vigilância de bens públicos e ás tarefas administrativas 
que tem prazos legais específicos de execução, serão mantidos, 
ainda que em regime de plantão, cuja organização e escala será de 
responsabilidade de cada órgão ou secretaria.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação.

Brunópolis, em 24 de abril de 2018.
NILSO STEDILE
Prefeito Municipal em Exercício

MARIA GORETE DO NASCIMENTO KERN
Secretária de Administração Planejamento e Fazenda.

Registrado e publicado o presente Decreto no DIÁRIO OFICIAL 
DOS MUNICIPIOS
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Brusque

Prefeitura

DECRETO Nº 8123-2018
Publicação Nº 1604035

DECRETO Nº. 8.123, DE 05 DE ABRIL DE 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUSQUE, usando da competência que lhe confere o art. 23º da Lei nº 4.107 de 19.12.2017, a Lei nº 4.079 
de 20.09.17, o inc. IV do art. 82º da LOM, e a Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar e especial no Orçamento Fiscal em vigência do Município, no valor de R$ 92.409,60 (noventa e dois 
mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos), para atender a programação abaixo especificada:

02.00 Gabinete do Prefeito
02.001 Gabinete do Prefeito
0004.0122.0005.2002 Manutenção do Gabinete Prefeito e Assessoria
4.4.90.00 Aplicações Diretas - Investimentos
0.1.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 3.470,00
09.00 Secretaria Municipal de Educação
09.001 Secretaria Municipal de Educação
0012.0361.0030.2003 Manutenção do Transporte escolar
3.3.90.00 Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes
0.1.01.00 Rec. de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação
VALOR R$ 10.000,00
13.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
13.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
0015.0451.0125.2036 Manutenção e Melhorias do Sistema Viário
3.3.90.00 Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes
0.3.07.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 8.556,62
0.3.39.44 Recursos Ordinários
VALOR R$ 44.824,70
0.3.39.45 Recursos Ordinários
VALOR R$ 20.148,28
19.00 Secretaria de Orçamento e Gestão
19.001 Secretaria de Orçamento e Gestão
0004.0122.0225.2008 Manutenção do Depto. de Suprimentos, Compras e Licitações
4.4.90.00 Aplicações Diretas - Investimentos
0.1.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 5.410,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – anulação parcial de dotações do orçamento vigente, conforme abaixo especificadas:
02.00 Gabinete do Prefeito
02.001 Gabinete do Prefeito
0004.0122.0005.2002 Manutenção do Gabinete Prefeito e Assessoria
3.3.90.00 Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes
0.1.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 3.470,00
09.00 Secretaria Municipal de Educação
09.001 Secretaria Municipal de Educação
0012.0361.0030.2003 Manutenção do Transporte escolar
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais – Despesas Correntes
0.1.01.00 Rec. de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação
VALOR R$ 10.000,00
19.00 Secretaria de Orçamento e Gestão
19.001 Secretaria de Orçamento e Gestão
0004.0122.0225.2008 Manutenção do Depto. de Suprimentos, Compras e Licitações
3.3.90.00 Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes
0.1.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 5.410,00
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II - Superavit financeiro do exercício anterior, conforme disposto no § 1º, I do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, apurado na fonte de recurso 
abaixo:

23.173-8 B. Brasil – C/Cont. Interv. Domínio 
Econômico

0.1.07.00
0.3.07.00

1.216,80
11.890,80

TOTAL GERAL 13.107,60

Valores Comprometidos Fonte de Recursos Valor R$
Empenhos à Pagar 0.1.07.00/0.3.07.00 4.155,23
DDO à Pagar 0.1.07.00/0.3.07.00 395,75
Restos à Pagar 0.1.07.00/0.3.07.00 0,00
TOTAL 0.1.07.00/0.3.07.00 4.550,98

Saldo Fonte de Recursos Valor R$
Superavit Financeiro 0.3.07.00 8.556,62
Valor a Utilizar 0.3.07.00 8.556,62

23.067-7 B. Brasil – C/Fundo Especial 0.1.39.44
0.3.39.44

41.568,59
3.401,31

TOTAL GERAL 44.969,90

Valores Comprometidos Fonte de Recursos Valor R$
Empenhos à Pagar 0.1.39.44/0.3.39.44 0,00
DDO à Pagar 0.1.39.44/0.3.39.44 145,20
Restos à Pagar 0.1.39.44/0.3.39.44 0,00
TOTAL 0.1.39.44/0.3.39.44 145,20

Saldo Fonte de Recursos Valor R$
Superavit Financeiro 0.3.39.44 44.824,70
Valor a Utilizar 0.3.39.44 44.824,70

15.284-6 B. Brasil – C/CFM 0.1.39.45
0.3.39.45

37.497,41
33,41

TOTAL GERAL 37.530,82

Valores Comprometidos Fonte de Recursos Valor R$
Empenhos à Pagar 0.1.39.45/0.3.39.45 17.370,00
DDO à Pagar 0.1.39.45/0.3.39.45 12,54
Restos à Pagar 0.1.39.45/0.3.39.45 0,00
TOTAL 0.1.39.45/0.3.39.45 17.382,54

Saldo Fonte de Recursos Valor R$
Superavit Financeiro 0.3.39.45 20.148,28
Valor a Utilizar 0.3.39.45 20.148,28

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05/04/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

Prefeitura Municipal de Brusque, 05 de abril de 2018
JONAS OSCAR PAEGLE Dr. EDSON RISTOW
Prefeito Municipal Procurador Geral do Município

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria da Fazenda

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete do Prefeito
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EDTAL N° 005-2018 - HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO

Publicação Nº 1604036

EDITAL Nº 005/2018-
HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO SELETIVO N. 005/2018

1. A Diretora, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com 
o Decreto nº 8.064/2017, considerando a relação final de classi-
ficados do Edital do Processo Seletivo n. 005/2018, publicado no 
diário oficial dos municípios, site e mural da Prefeitura Municipal de 
Brusque, torna público aos interessados:

2. A Homologação do resultado final do Processo Seletivo n° 
005/2018 da Prefeitura Municipal de Brusque, com a relação dos 
candidatos classificados publicados na data de 24 de abril de 2018, 
no site da Prefeitura Municipal da Brusque.

3. As vagas existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Munici-
pal de Brusque, ou as que vierem a existir no prazo de validade do 
presente Processo Seletivo, serão preenchidos, conforme a neces-
sidade e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a 
ordem de classificação dos candidatos.

4. HOMOLOGO o Resultado Final do Processo Seletivo n. 005/2018, 
da Prefeitura Municipal de Brusque.

Brusque, 25 de abril de 2018.
ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002-
2015

Publicação Nº 1604027

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002-2015

Espécie: 3º Termo Aditivo, Contrato n° 002/2015, entre o Município 
de Brusque e THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A Objeto: prorro-
gação do prazo. Origem: inexigibilidade nº 001/2015 Dotação Or-
çamentária: Conforme processo administrativo. Humberto Martins 
Fornari e Guilherme Luis Pinheiro Fachi.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001-2018
Publicação Nº 1604025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001-2018

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 001-2018 em 24/04/2018 - 
OBJETO a aquisição de rações, para alimentar os animais silvestres 
que vivem no Parque Zoobotânico VALOR: R$ 82.548,10 ORIGEM: 
Pregão n° 001/2018 SIGNATÁRIO: João Roberto Beuting.

EXTRATO CONTRATO N° 002-2018
Publicação Nº 1604028

EXTRATO CONTRATO N° 002-2018

ESPÉCIE: Contrato n° 002/2018, entre o Município de Brusque e 
FRANCIELE CRISTINE LAMIN, objeto: aquisição de equipamentos e 
serviços para instalação de sistema de gravação digital de imagens 
e câmeras de segurança ip, com vistas ao monitoramento da praça 
da cidadania vigência: 12 meses signatários: Eliani Aparecida Bus-
nardo Buemo E Franciele Crstine Lamin.

EXTRATO CONTRATO N° 007-2018
Publicação Nº 1604030

EXTRATO CONTRATO N° 007-2018

ESPÉCIE: Contrato n° 007/2018, entre o Município de Brusque e 
GENTE SEGURADORA S/A, objeto: contratação de seguro veicular 
vigência: 12 meses signatários: Humberto Martins Fornari e Eoze-
mar De Souza

EXTRATO CONTRATO N° 037-2018
Publicação Nº 1604031

EXTRATO CONTRATO N° 037-2018

ESPÉCIE: Contrato n° 037/2018, entre o Município de Brusque e 
ALDO MAES DOS ANJOS ME - REVISTAS CARTUM, objeto: Assi-
natura Da Revista “Cartum”, Para Distribuição Em Toda A Rede 
Municipal De Ensino E Biblioteca Municipal Ary Cabral vigência: 12 
meses signatários: Eliani Aparecida Busnardo Buemo

EXTRATO CONTRATO N° 038-2018
Publicação Nº 1604032

EXTRATO CONTRATO N° 038-2018

ESPÉCIE: Contrato n° 038/2018, entre o Município de Brusque 
e TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP,, objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de links de internet via fibra óptica 
e telefonia vigência: 12 meses signatários: Edena Beatris Censi e 
Fabiano Busnardo.

EXTRATO CONTRATO N° 039-2018
Publicação Nº 1604033

EXTRATO CONTRATO N° 039-2018

ESPÉCIE: Contrato n° 039/2018, entre o Município de Brusque 
e RMS ENGENHARIA LTDA ME, objeto: prestação de serviços de 
elaboração de projetos básicos de engenharia para contenção de 
encostas da Rua Otaviano Rosa, No Município De Brusque vigência: 
12 meses signatários: Andrea Patricia Volkmann e Gilmar Francisco 
Kemmers.

EXTRATO PROCESSO LICITATORIO Nº 013-2018 - 
SAMAE

Publicação Nº 1604037

PROCESSO LICITATÓRIO 013/2018
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitató-
rio 013/2018, na modalidade de Pregão Presencial, para aquisição 
de conexões em PEAD. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
16 de maio de 2018, às 13:00 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto 
ao Setor de Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penido, 297, 
Centro, Brusque, ou pelo site: www.samaebru.com.br
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone 47 3255-0500, ramal 207.
Roberto Bolognini
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque

https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/edicao&edicao=27%2F02%2F2014&ato=464723&v=1
https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/edicao&edicao=27%2F02%2F2014&ato=464723&v=1
https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/edicao&edicao=27%2F02%2F2014&ato=464723&v=1
https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/edicao&edicao=27%2F02%2F2014&ato=464723&v=1
https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/edicao&edicao=27%2F02%2F2014&ato=464723&v=1
http://www.samaebru.com.br
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EXTRATO PROCESSO LICITATORIO Nº 014-2018- 
SAMAE

Publicação Nº 1604038

PROCESSO LICITATÓRIO 014/2018
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Encontra-se aberta no SAMAE de Brusque/SC, o Processo Licitató-
rio 014/2018, na modalidade de Pregão Presencial, para aquisição 
de reagentes e materiais para laboratório. A abertura dos envelo-
pes dar-se-á no dia 17 de maio de 2018, às 13:00 horas.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados junto 
ao Setor de Compras do SAMAE, sito a Rua Doutor Penido, 297, 
Centro, Brusque, ou pelo site: www.samaebru.com.br
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone 47 3255-0500, ramal 207.
Roberto Bolognini
Diretor Presidente
SAMAE – Brusque

PORTARIA Nº 1051-2018
Publicação Nº 1604054

PORTARIA Nº 1051/2018

A Secretária da Fazenda, designada pela portaria n° 11.529/2017 
para responder pela Secretaria de Orçamento e Gestão, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1° da Lei 
Orgânica de Brusque, c/c/ com o Decreto nº 8.064/2017
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder Licença Maternidade, à servidora JOSIANE HA-
MES, matrícula N° 762423-02, exercendo as funções de COOR-
DENADOR, em caráter temporário, lotada na Secretaria Municipal 
de Orçamento e Gestão por 120 (cento e vinte) dias, no período 
compreendido entre 16/04/2018 e 13/08/2018.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está amparada 
nos termos do art. 93 e seguintes do Decreto 3048/1999 do INSS.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 16/04/18 revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 19 de abril de 2018
Anelise Nagel Ketzer de Souza
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1052-2018
Publicação Nº 1604056

PORTARIA N° 1.052/2018

Considerando o Ofício expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Santa Catarina, Juízo da 5º Zona Eleitoral – Brusque, que solicita 
a prorrogação da cessão da servidora pública MIRIAM RIBEIRO 
VIAMONTE, cedida através da Portaria 997/2017;

A Secretária Municipal da Fazenda, designada através da Portaria 
nº 11.529/2017 para responder pela Secretaria de Orçamento e 
Gestão, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 
111, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, c/c com o Decreto n° 
8.064/2017;

RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar, pelo prazo de 01 (um) ano, a cessão da servi-
dora MIRIAM RIBEIRO VIAMONTE, para o Cartório Eleitoral, Juízo 
da 5º Zona Eleitoral – Brusque.

Parágrafo Único – A Cessão supracitada, se dá, com base no artigo 
4° da Resolução do TSE n° 23.523/2017, e nos termos do Convênio 
n° 02/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de Brusque e a 5° 
Zona Eleitoral de Brusque.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 02/05/2018, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 26 de abril de 2018.

EDENA BEATRIS CENSI
Secretária de Orçamento e Gestão
Responsável

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de recursos Humanos

PORTARIA Nº 12453 -2018
Publicação Nº 1604058

PORTARIA N. 12.453, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

Exonera servidor.

O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo 
com a alínea a do inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Muni-
cípio, c/c o § 1º do art. 18 da Lei Complementar n. 143/2009 e 
alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar Carlos Alexandre Reis do cargo de provimento em 
comissão de Chefe Operacional, Padrão CC-VI, lotado na Secretaria 
de Educação/PMUTE, a partir de 25 de abril de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 25 de abril de 2018.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 25 de abril de 2018.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/
SC.

JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito de Brusque

ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO
Secretária de Educação

PORTARIA Nº 12454 -2018
Publicação Nº 1604061

PORTARIA N. 12.454, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

Nomeia servidor.

O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo 
com a alínea a do inciso II do art. 111 da Lei Orgânica do Municí-
pio, c/c a Lei Complementar n. 143/2009 e alterações, Anexo I – E,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear Carlos Alexandre Reis para ocupar o cargo de pro-
vimento em comissão, Padrão CC-IV, como Diretor, lotado no Gabi-
nete do Prefeito/Defesa Civil.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

http://www.samaebru.com.br
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 25 de abril de 2018.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/
SC.

JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito de Brusque

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 862-2018-ERRATA
Publicação Nº 1604050

Portaria nº 862/2018 -ERRATA

A Secretária Municipal da Fazenda, designada através da Portaria 
nº 11.529/2017 para responder pela Secretaria de Orçamento e 
Gestão, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 
111, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, e c/c com o Decreto 
n° 8.064/2017,

RESOLVE:
Art. 1º – Retificar em parte a Portaria nº 862/2018 de 05/04/2018 
no Art. Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento 
efetivo a servidora LARISSA DALCASTAGNE MARCHIORI, matrícula 
n° 679224-03, ocupante do cargo de provimento efetivo de PRO-
FESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 
25/03/2018.

ONDE SE LÊ:

- Portaria Nº 862/2018

LEIA-SE:

- Portaria Nº 861/2018

Prefeitura Municipal de Brusque, 26 de abril de 2018

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de Orçamento e Gestão
Responsável

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora
Recursos Humanos

PORTARIA Nº 943-2018
Publicação Nº 1604052

PORTARIA Nº 943/2018

A Secretária Municipal da Fazenda, designada através da Portaria 
nº 11.529/2017 para responder pela Secretaria de Orçamento e 
Gestão, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 
111, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, c/c com o Decreto n° 
8.064/2017;

RESOLVE:
Art. 1º – Considerar estável, após término do Estágio Probatório, a 
servidora EUGENIA REGINA DOS SANTOS, matrícula nº 1042394, 
nomeada pela Portaria Nº 9172/2014, para ocupar o cargo de pro-
vimento efetivo de AGENTE SERVIÇOS ESPECIAIS, por ter preen-
chido os requisitos relativos à aquisição de estabilidade no serviço 

público.

Parágrafo 1º – A estabilidade de que trata o caput deste artigo, se 
dá com fulcro no Art. 26, § 2º, c/c Art.27, § 2º, da LC 147/2009, 
regulamentado pelo Decreto 6287/2010, e nos termos do parecer 
da comissão de avaliação do estágio probatório.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a contar de 26/09/2017, revogando-se as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 10 de Abril de 2018.

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de Orçamento e Gestão
Responsável

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora
Recursos Humanos

RESOLUÇÃO Nº 02- 2018 -CMDCA
Publicação Nº 1604064

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 24 DE ABRIL DE 2018

Alterar membro da comissão especial, nomeado pela Resolução 
07/2017/CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA de Brusque-SC, em reunião ordinária realizada no dia 24 
de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 
Municipal n.° 3.243 de 21 de dezembro de 2009 que dispõe sobre 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
sobre o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e sobre o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência;

Resolve:
Art. 1º – Substituir o conselheiro Aloiz Alex Diegoli, pela conselhei-
ra Emanuelly Goulart, na comissão temática para Normas, Legisla-
ção e Regulamentação – (CRICS)

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 24 de abril 
de 2018.
Valdete Battisti Archer
Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Caçador

Prefeitura

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 4º COLOCADO 
PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº092/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO 
154/2017

Publicação Nº 1604091

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 4º COLOCADO PARA APRESENTAÇÃO 
DE AMOSTRA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº092/2017 – PROCESSO 
LICITATÓRIO 154/2017

A presente licitação foi realizada em 19 de dezembro de 2017, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
PARA UNIDADES ESCOLARES, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E CRECHE DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, destinados 
à Secretaria de Educação Municipal de Caçador. Encerrada prelimi-
narmente a etapa de análise de amostras pela Comissão Perma-
nente da Educação, as seguintes empresas e seus respectivos itens 
tiveram suas AMOSTRAS REPROVADAS:
ITEM 17 – ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI;
ITENS 28 – FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP
ITENS 33 – RCM CONDICIONADO EIRELI ME; e
ITENS 40 – MÓVEIS LAZZARI EIRELI-ME
Assim, respeitando o princípio da vinculação ao instrumento convo-
catório, o Pregoeiro concede o prazo de 3 (três) dias úteis, confor-
me item 1.2, alínea h3 do edital, para que as empresas apresentem 
seus recursos em virtude da desclassificação. Ademais, o Pregoei-
ro informa que o prazo de recurso não possuí efeito suspensivo. 
Todavia, somente o ITEM 28 possui fornecedor classificado para 
solicitar amostras, sendo que nos demais itens todos as amostras 
dos fornecedores classificados foram reprovadas. Desta forma, fica 
convocada a empresa que ficou classificada em QUARTO LUGAR 
do respectivo item reprovado, para que apresente em 5 (cinco) 
dias úteis a amostra ou catálogo do item à Coordenadoria de Ali-
mentação Escolar, no Depósito Central, localizado na Rua Alfredo 
Gioppo, nº 2.800, (antiga fábrica de água Fontana Di Fhado, atrás 
do IFSC), CEP: 89500-000, Caçador/SC (Horário: 08:00 às 12:00), 
aos cuidados de EDSON GRANEMAN, WAGNER SERGNINI ou AIR-
TON CARLOS LEITE do setor de contas da Secretaria Municipal de 
Educação, fone 49 3561-4902, ou pelo email: compras.semec@
cacador.sc.gov.br ou airtoncleite@gmail.com. Empresa convocada 
para apresentação da amostra:
ITEM 28 – TECNOLAR LTDA-ME
Os certificados estão disponíveis no setor de licitações e poderão 
ser solicitados através de pedido formal pelo web protocolo atra-
vés do link: https://cacador.1doc.com.br/b.php?pg=atendimento/
atendimento&itd=4 ou no setor de Protocolo Central da Prefeitura.
Caçador, 25 de abril de 2018

Lucas Filipini Chaves
PREGOEIRO

DECRETO Nº 7.514
Publicação Nº 1603512

DECRETO Nº 7.514, de 23 de abril de 2018.

Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral 
do Município de Caçador, exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador, mais o previsto na Lei nº 3.426, de 19 de abril 

de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a importância de R$ 805.759,00 (oito-
centos e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais) na seguin-
te dotação do Orçamento Geral do Município de Caçador:

2000 - CHEFIA DO EXECUTIVO
2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.306.11.2.42 - Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.00.00 - 0.1.00 - Aplicações Diretas……………….… ..... 
……………………..R$ 805.759,00

Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º, ficam anuladas parcial-
mente as dotações a seguir especificadas, do Orçamento vigente 
do Município de Caçador:

2000 - CHEFIA DO EXECUTIVO
2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.11.1.3 - Aquisição de Veículos
4.4.90.00.00 - 0.1.01 - Aplicações Diretas...…..……………………....… 
...... …........R$ 52.500,00
12.361.11.1.13 - Construção e Reformas de Quadras de Esportes
4.4.90.00.00 - 0.1.01 - Aplicações Diretas...…..…………… ...... 
………...……….….R$ 52.500,00
12.361.11.2.29 - Manutenção da Secretaria de Educação
3.1.90.00.00 - 0.1.01 - Aplicações Diretas...…..……………………… 
...... ………….R$ 250.759,00
3.1.91.00.00 - 0.1.01 - Aplicações Dire-
tas...…..…………………………..…....…….R$ 200.000,00
3.3.90.00.00 - 0.1.01 - Aplicações Diretas...…..………………………… 
...... ……….R$ 150.000,00
4.4.90.00.00 - 0.1.01 - Aplicações Diretas...…..…………………………… 
...... …….R$ 100.000,00
Total...… ...................................................................................
............................... R$ 805.759,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

Osório Elias Timmermann – SECRETÁRIO DA FAZENDA.

DECRETO Nº 7.520
Publicação Nº 1604125

DECRETO Nº 7.520, de 25 de abril de 2018.
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral da Prefei-
tura Municipal de Caçador, Exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Caçador, mais o previsto, no art. 17, da Lei nº 3.400, de 18 
de dezembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa para 
o exercício de 2018,

mailto:compras.semec@cacador.sc.gov.br
mailto:compras.semec@cacador.sc.gov.br
mailto:airtoncleite@gmail.com
https://cacador.1doc.com.br/b.php?pg=atendimento/atendimento&itd=4
https://cacador.1doc.com.br/b.php?pg=atendimento/atendimento&itd=4
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DECRETA :

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento 
Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, na importância de R$ 
522.800,00 (quinhentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), con-
forme segue:

2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO
2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.11.2.32 - APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
3.3.90.00.03.36 – Aplicações Diretas ...................................... 
……… ..... …...… ...... R$ 522.800,00

Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º serão utilizados recursos 
do Superavit do Exercício Anterior, na Fonte de Recurso do Sa-
lário Educação – Especificação TCE 03.36, na importância de R$ 
522.800,00 (quinhentos e vinte e dois mil e oitocentos reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 25 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

Osório Elias Timmermann – SECRETÁRIO DA FAZENDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SECRETARIA DA FAZENDA 
2018

Publicação Nº 1604095

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°01/2018

O Secretário da Fazenda do Município de Caçador torna público 
que, a partir da data desta publicação, ficam os senhores proprie-
tários, possuidores a qualquer título ou responsáveis pelos imóveis 
abaixo relacionados, NOTIFICADOS A CONSTRUIR OU ADEQUAR O 
PASSEIO PÚBLICO (calçada) em frente aos seus respectivos lotes, 
no prazo de 6 meses, contados a partir da publicação deste Edital.
Tal imposição visa assegurar ao pedestre - especialmente às pes-
soas com mobilidade reduzida - o uso do passeio público com 
a necessária segurança, conforme determina a Lei Federal Nº 
10.098/2000, regulamentada pelo Decreto Nº 5.296/2004 e ainda 
a Lei Municipal n°3.249/2015. Os imóveis, com seu respectivo pro-
prietário conforme cadastro imobiliário municipal, são os seguintes:

PROPRIETÁRIO INSC. IMOBILIÁRIA N° 
NOT.

ALAERCIO LEMES 001.02.038.0401.001 1230

ANTONINHA BORGES DOS SANTOS 001.06.040.0231.001 1447

ANTONIO GONÇALVES DE BRITO 001.03.007.0581.001 1170

ANTONIO ROBERTO CAVALCANTE 001.05.039.0685.001 1380
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARI-
DADE 001.02.025.0147.001 1443

ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARI-
DADE 001.02.025.0101.001 1442

CLAUDINO ZARUR CORDEIRO 001.02.094.0114.001 1342

CONCEIÇÃO G. DOS SANTOS 001.02.029.0208.001 1243

ERNESTO STANHOSKI 001.06.099.0031.001 1504

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO 001.02.045.0131.001 1297

HENDRIKUS JOHANNES KOOL 001.05.097.0528.001 1406

HENRIQUE FIDELES LOPES 001.03.221.0464.001 1197

JOÃO FERNANDES 001.03.307.0699.001 1189

JORGE LUIZ CASSOL 001.02.108.0314.001 1372

JUARES JOSÉ DE ANDRADE 001.02.108.0213.001 1282
LEONORA FERREIRA T. DE MELLO E 
OUTROS 001.04.033.0178.001 1145

LEUSA DE JESUS MARTINS SIQUEIRA 001.06.040.0279.001 1449

LUANA APARECIDA MENIN E OUTROS 001.06.006.0205.001 1493

LUIZ CLAUDIO MULLER 001.06.042.0018.001 1452

MARIO DAS DORES CACHINSKI 001.02.021.0146.001 1429

MARLON MALFATTI 001.06.011.0156.001 1496

NAIR MARINS SILVA 001.06.040.0193.001 1445

NELCI MARLENE KELLER 001.02.045.1131.001 1295

OSMAR PADILHA PUTKAMER 001.06.041.0598.001 1475

RAIMUNDO PEREIRA PONTES 001.02.091.0247.001 1350

RIVADARVIO AMAZONAS DE MORAIS 001.06.040.0418.001 1472

SILVANO DI DOMENICO 001.05.039.0513.001 1398

TERESA HOLOTOVY GUIA WETIUK 001.02.089.0289.001 1352

TOSHIHIRO MOCHIZUKI 001.05.131.0593.001 1383

TOSHIHIRO MOCHIZUKI 001.02.045.1136.001 1289

ZALMIR IZIDORO MANENTI 001.02.023.0330.001 1432

 De salientar que a obrigação de executar ou adequar o passeio, 
pelos proprietários ou possuidores a qualquer título dos lotes aci-
ma discriminados, está prevista no Art. 177 do Código de Obras 
do Município (Lei Nº 130/86), Art. 154 §2° do Código de Posturas 
(Lei n° 33/80) e Art.52 da Lei n°3.249/2015, sendo que o seu des-
cumprimento sujeita o responsável à penalidade prevista no Art.53 
§1° Lei n°3.249/2015. Assim, o não atendimento desta Notificação 
dentro do prazo previsto implicará em multa de 1/5 (um quinto) 
do Valor de Referência Municipal por metro quadrado de passeio 
(atualmente R$49,40 / m²). Após a emissão da multa, será conce-
dido mais 60 dias de prazo para execução dos serviços e, caso não 
sejam executados, o município fica autorizado a fazê-lo cobrando-
lhes os custos da obra através de Contribuição de Melhoria nos 
termos da Lei Tributária Municipal.
Ficam os proprietários igualmente cientificados de que a constru-
ção dos passeios deverá respeitar as disposições legais previstas 
na Lei n°3.249/2015, a qual encontra-se disponível no site da Pre-
feitura Municipal de Caçador, na aba “Leis Municipais”, ou ainda 
na própria Prefeitura, sito à Av. Santa Catarina, n°195, fone (49) 
3666-2430.

Osório Elias Timermann
Secretário da Fazenda

Maicon Faccioni de Mello
Fiscal de Obras

Silvio J. F. Godinho
Fiscal de Obras

Ariel Bleichuvehl Dallazem
Fiscal de Obras
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PORTARIA Nº 29.020
Publicação Nº 1604112

PORTARIA Nº 29.020, de 02 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 
24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal 
em caráter temporário na forma do art. 37, inciso IX da Constitui-
ção Federal e art. 17, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com a Lei Complementar nº 203, 23 fevereiro de 
2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira 
do Servidor Público Municipal e dá outras providências,

CONSIDERANDO o Processo Seletivo para o preenchimento de 
vagas temporárias na Prefeitura Municipal de Caçador, conforme 
Edital nº 01/2017,

CONSIDERANDO a listagem final de classificação homologada pelo 
Decreto nº 7.266, de 29 de setembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR JULIO CASSIANO GONÇALVES para ocupar o 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pertencente ao Grupo Ocupa-
cional Serviços Gerais, referência 1, com carga horária de 44 (qua-
renta e quatro) horas semanais e vinculado à Secretaria Municipal 
da Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Ademar Schmitz – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 29.021
Publicação Nº 1604114

PORTARIA Nº 29.021, de 02 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 
24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal 
em caráter temporário na forma do art. 37, inciso IX da Constitui-
ção Federal e art. 17, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com a Lei Complementar nº 203, 23 fevereiro de 
2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira 
do Servidor Público Municipal e dá outras providências,

CONSIDERANDO o Processo Seletivo para o preenchimento de 
vagas temporárias na Prefeitura Municipal de Caçador, conforme 
Edital nº 01/2017,

CONSIDERANDO a listagem final de classificação homologada pelo 
Decreto nº 7.266, de 29 de setembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR ALINE MANDELLI para ocupar o cargo de En-
fermeira, pertencente ao Grupo Ocupacional Superior, referência 
37, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais e vin-
culada à Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 26 de março de 2018.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Ademar Schmitz – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 29.023
Publicação Nº 1604117

PORTARIA Nº 29.023, de 02 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 
24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal 
em caráter temporário na forma do art. 37, inciso IX da Constitui-
ção Federal e art. 17, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e em 
conformidade com a Lei Complementar nº 203, 23 fevereiro de 
2011, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos, carreira 
do Servidor Público Municipal e dá outras providências,

CONSIDERANDO o Processo Seletivo para o preenchimento de 
vagas temporárias na Prefeitura Municipal de Caçador, conforme 
Edital nº 01/2017,

CONSIDERANDO a listagem final de classificação homologada pelo 
Decreto nº 7.266, de 29 de setembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR DAIANE KAREN GALVAN para ocupar o cargo 
de Médica, pertencente ao Grupo Ocupacional Superior, referência 
40, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e vincula-
da à Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar desta data.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 02 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Ademar Schmitz – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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PORTARIA Nº 29.024
Publicação Nº 1604121

PORTARIA Nº 29.024, de 03 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 284, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Modelo de Gestão e a Estrutura 
Organizacional da Administração Pública Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR CÉLIO MARCOS MOREIRA BECKER para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Serviços de Vigilância em Saúde, re-
ferência CC-3, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais e vinculado à Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 13 de março de 2018.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 03 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Ademar Schmitz – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 29.083
Publicação Nº 1604122

PORTARIA Nº 29.083, de 25 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, e em conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipal de Caçador.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER férias regulamentares acrescidas do respectivo adicional ao Servidor abaixo relacionado, especificando código, nome, 
período de aquisição e período de fruição, conforme segue:

Código Nome Período Aquisitivo Período Gozo
14712 Claudio Favero Junior 01/01/2017 a 31/12/2017 26/04/2018 a 10/05/2018

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 25 de abril de 2018.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.

instituto de PrevidênCia soCial dos servidores PúbliCos muniCiPais de Caçador - iPasC

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº04
Publicação Nº 1603351

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: 24-04-2018
Às dezesseis horas do dia vinte e quatro dias de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Conselho Administrativo do IPASC, tendo 
por local o Auditório da sede do Instituto e presentes os seguintes membros: Luciana Maria Barbosa Nunes de Oliveira, Eliete Catarina 
D’Agostini, Zenilda Aparecida Rodrigues, Lucimar Aparecida Appi, Ilvaita Faoro Baron, Gianni Lucio Parizotto, Pedro Antonio Masiero, Joice 
Luiza Flores de Matias, Angela Stavis, Dimaleicy Pereira e Tania Ferreira. Os trabalhos iniciaram com a apresentação do Cálculo Atuarial 2018 
(ano base 2017), pelo atuário da empresa Lumens, Sr. Guilherme Walter, cuja reunião contou com a presença de Servidores Municipais, de 
membros do Conselho Fiscal, da Vereadora Cleony Figur, do Vice-Prefeito, Alencar Mendes, dos Secretários Municipais Antonio Carlos Cas-
tilho e Ozório Timermann. Encerrada a apresentação, houve os debates entre os presentes, a seguir foi feito pausa para coffe-break. Após, 
reiniciou a reunião com os Conselheiros, para executar a pauta, sendo que a Relatora Joice de Matias Flores, fez a exposição do pedido de 
revisão da aposentada Augusta Ritter, que não teve a concessão de um triênio, quando da concessão do benefício de sua aposentadoria, nos 
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seguintes termos: ¨ Trata-se de análise pelo Conselho Administrativo de pagamento da diferença de valores recebidos a menor pela segu-
rada Augusta Ritter no pedido administrativo de revisão de valores recebidos a título de aposentadoria. Esta Conselheira solicitou conclusão 
do processo para análise do pleito. Compulsando os autos da revisão e demais documentos que a acompanham verifica-se que não houve o 
implemento do segundo triênio aos vencimentos da servidora quando de sua entrada na inatividade, por se tratar de servidora dos quadros 
da Secretaria de Educação, O processo de aposentadoria não foi enviado ao Tribunal de Contas na época. Opinamos pelo não pagamento 
imediato dos valores a título de atrasados. Como providência anterior opinamos pelo envio do processo de aposentadoria ao Tribunal de 
Contas, e após a homologação por aquele órgão se proceda o cálculo de eventuais diferenças a serem pagas.¨ A Procuradora do Instituto, 
Diala Bridi, fez a exposição de como foi feito o cálculo dos valores que a aposentada Augusta Ritter deveria estar recebendo, explanando 
que é visão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pelo reconhecimento de direitos, e correção de eventuais divergências. 
Delibera o Conselho que o Ipasc conceda a revisão dos valores da aposentadoria, porém condiciona o pagamento dos valores atrasados à 
homologação do beneficío pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, que originou a 
presenta ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
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Caibi

Prefeitura

PORTARIA 225/18
Publicação Nº 1603554

PORTARIA Nº 225/18

ELOI JOSÉ LÍBANO , Prefeito Municipal de Caibi, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas,

RESOLVE:
EXONERAR a pedido o Servidor Municipal JAIR DE ARRUDA , matrícula 9147-2 , do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , enquadrado 
junto ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos , com carga horária de 40 horas semanais, recebendo os vencimentos cor-
respondentes ao piso salarial da categoria e direitos rescisórios.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 25 de abril de 2018
Eloi José Líbano
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra

Dirlei Lemes de Almeida
Diretor de administração
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Camboriú

Prefeitura

DECRETO N.º 3.336/2018
Publicação Nº 1603427

DECRETO N.º 3.336/2018
Decreta ponto facultativo e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei 
Orgânica Municipal e;
CONSIDERANDO o feriado nacional no dia 1º de maio (Dia do Tra-
balho);
CONSIDERANDO que o feriado ocorrerá na terça-feira, interrom-
pendo assim as atividades prestadas pela Administração Pública 
Municipal que seriam iniciadas na segunda-feira (30/04/2018);
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no dia 30 de abril de 2018, 
segunda-feira que antecede o feriado nacional do Dia do Trabalho 
(1º/05/2018), para todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.
§ 1º No ponto facultativo previsto no caput deste artigo, em caso 
de necessidade, poderá haver convocação especial de alguns ser-
vidores.
§ 2º Não serão suspensas, no dia 30 de abril de 2018, as atividades 
consideradas de natureza essencial, as realizadas pelas concessio-
nárias de serviço público em regime de plantão, pelo Consórcio 
Eco-Camboriú quanto aos serviços de coleta de lixo e pela Secre-
taria Municipal de Saúde, que deverá manter em funcionamento 
os serviços junto ao Pronto Socorro do Hospital Cirúrgico Cambo-
riú Edwirges Bernardes - HCC, localizado na Rua José Francisco 
Bernardes, n.º 787, Bairro Areias, Camboriú/SC, e na Unidade de 
Pronto Atendimento do Tabuleiro, localizada na Rua Massarandu-
ba, s/nº, Bairro Tabuleiro, Camboriú/SC, bem como o plantão de 
ambulância e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
em sistema de plantão de 24h.
Art. 2º A jornada de trabalho que, por força deste Decreto, foi sus-
pensa, poderá ser compensada ulteriormente, ficando cada órgão 
do Poder Executivo com a atribuição de fazê-la de acordo com sua 
necessidade e conveniência.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 23 de abril de 2018.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Leonardo Teixeira
Secretário M. de Administração

IL 001/18 - PMC
Publicação Nº 1603627

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
INEXIGÊNCIA LICITATÓRIA Nº. 001/2018 – FME
Data: 25/04/2018.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSE ESTUDANTE DESTINADOS AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
MÉDIO, CONFORME REZA A LEI 1701/2016 DO MUNICIPIO DE 

CAMBORIÚ.
Valor total: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
Secretaria: Secretaria Municipal da Educação.
Contratada: Camboriú Transporte e Turismo Ltda EPP.
Embasamento legal: Artigo 25, inciso “I”, da lei Federal 8666/1993, 
e demais alterações posteriores.
Camboriú, 25 de Abril de 2018.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

TERMO DE ERRATA PE 007/18 - PMC
Publicação Nº 1603896

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE ERRATA DO PREGÃO ELETRONICO 007/2018-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração 
vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão 
Eletrônico 007/2018 - PMC, tendo como objeto a “SELEÇÃO DE 
PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRI-
CA NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA ”,sofreu as seguintes alterações:
Foi alterado o item 13.1 do Edital:
-Onde lê-se:13.1 O objeto dessa licitação deverá ser entregue, de 
forma parcelada, conforme a necessidade do Departamento [...]
- leia-se:13.1 – O material deverá ser entregue conforme disposto 
no Edital, Anexos e Termo de Referência.
Foi excluído o item 13.2 do Edital:
Foi alterado o item 16.15 no Edital:
- Onde lê-se : 16.15 O valor estimado para este Pregão é de R$ 
1.608.060,25 (um milhão, seiscentos e oito reais e vinte e cinco 
centavos).
- leia-se: 16.15 O valor estimado para este Pregão é de R$ 
1.608.060,25 (um milhão, seiscentos e oito mil sessenta reais e 
vinte e cinco centavos).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 25 de Abril de 2018.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO PR 005/2018 - FMS
Publicação Nº 1603676

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Presencial nº 005/2018-FMS

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração 
vem comunicar às empresas interessadas que o edital do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº005/2018 - FMS, tendo como objeto a “SELEÇÃO 
DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE CAPACETE BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 
DAS MOTOCICLETAS HONDA BIZ PERTENCENTE A FROTA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE”, em virtude do Decreto Municipal n° 3336/2018, 
que estabelece Decreta ponto facultativo e dá outras providências, 
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teve prorrogada a data de abertura das propostas e documenta-
ções para o dia 03/05/2018 as 14h00min.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 25 de Abril de 2018.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO PR 27/18 - PMC
Publicação Nº 1603662

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Presencial nº 027/2018-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração 
vem comunicar às empresas interessadas que o edital do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº027/2018 - PMC, tendo como objeto a “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
PREVENTIVA PARA OS PORTÕES AUTOMATIZADOS, INTERFO-
NES E CÂMARAS DE VIGILÂNCIA PERTENCENTE AO CORPO DE 
BOMBEIROS DE CAMBORIÚ.”, em virtude do Decreto Municipal n° 
3336/2018, que estabelece Decreta ponto facultativo e dá outras 
providências, teve prorrogada a data de abertura das propostas e 
documentações para o dia 03/05/2018 as 12h30min.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 25 de Abril de 2018.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

TERMO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
006/2018 - FUNDESP

Publicação Nº 1603870

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 006/2018-PMC

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração 
vem comunicar às empresas interessadas que o edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 006/2018 - PMC, tendo como objeto a “SELE-
ÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS 
MÁQUINAS ROTATIVA, ROÇADEIRA, TRATOR 85 - NEW ROLLAND, 
TRATOR 5605 - JOHN DEERE, TRATOR 4030 - NEW ROLLAND, 
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE 
CAMBORIÚ QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS PARA OS AGRICULTORES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE URBANISMO E JARDINAGEM DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS. 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.”, em virtude do Decreto Mu-
nicipal n° 3336/2018, que estabelece Decreta ponto facultativo e 
dá outras providências, teve prorrogada a data de fim de recebi-
mento de propostas para o dia 04/05/2018 as 15:00 horas e a data 
de início de disputa para o dia 04/05/2018 as 16h00min.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
Camboriú SC, 25 de Abril de 2018.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Campo Alegre

Prefeitura

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018
Publicação Nº 1603179

ATA CIRCUNSTANCIADA
(Processo Licitatório nº 36/2018)

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Campo Alegre, às dez horas, na Rua Cel. Bueno Franco, 
292, reuniram-se em sessão pública, Maria Cristina Marciniak Munhoz Pregoeira Municipal, Daniela Saldanha e Ana Luiza Telma, membros da 
equipe de apoio, abaixo assinados, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 36/2018, modalidade Pregão (presencial), para procederem a 
abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação 
de empresa especializada para eventual prestação de serviços de eletricista (instalação elétrica e manutenção elétrica) para os órgãos e 
unidades da administração municipal para participação exclusiva para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - 
EPP ou equiparadas. Passou-se ao recebimento dos envelopes (proposta e documentos) da única empresa proponente: FC INSTALADORA 
ELÉTRICA LTDA – CNPJ:03.698.301/0001-29. Passou-se ao credenciamento dos licitantes, sendo o Sr. Carlos Camargo, representante da 
empresa FC INSTALADORA ELÉTRICA LTDA. Participou como ouvinte o Sr. Marcio Pacheco da Silva. A licitante apresentou a declaração de 
cumprimento dos requisitos de habilitação e comprovou o enquadramento como microempresa. Após, procedeu-se à abertura dos envelo-
pes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito MENOR PREÇO POR ITEM.

Empresa Valor da proposta inicial 
(R$)

Valor proposta após lances 
(R$) Classificação Situação

Habilitação

FC INSTALADORA ELÉTRICA LTDA 35,00 32,00 1ª HABILITADA

Após, abriu-se o envelope de documentos da licitante primeira classificada conforme tabela acima. Estando de acordo com o exigido no edi-
tal. A licitante FC INSTALADORA ELÉTRICA LTDA foi declarada vencedora da presente licitação com o valor unitário de R$ 32,00. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. Sem mais, encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

EXTRATO DE CONTRATO N° 49/2018
Publicação Nº 1603243

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2018

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede municipal 
de ensino, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º 02/2018, 
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Dotação orçamentária:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 05.05.2015.3.3.90.30.00.00.00 – 
MERENDA ESCOLAR (recursos: 0896).
Vigência: 18/04/2018 A 31/12/2018
Do valor total: R$ 26.140,00 (vinte e seis mil e cento e quarenta reais)
Contratado: Cooperativa de Produtores Rurais de São Bento do Sul – APROSUL

Base Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 15.419 DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603463

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 15.419 DE 25 DE ABRIL DE 2018
DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX do art. 71, da Lei Orgânica do Município, promul-
gada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º A Servidora Pública Municipal NEUSA DO CARMO CALISTRO, matrícula funcional nº 000762, registro no sistema sob nº 955368, 
ocupante do Cargo Público e na Função de Agente Administrativo II, nomeada pelo Decreto Municipal nº 8.270 de 19 de março de 2014, 
sua lotação passa a ser na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a partir de 25 de abril de 2018.
Parágrafo único. A alteração da lotação de que trata o caput deste artigo, encontra-se devidamente motivada, justificada e fundamentada 
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no competente Processo Administrativo sob o nº 204, de 05 de março de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 15.343 de 05 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
25 de abril de 2018.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 26/04/2018.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

http://www.leismunicipais.com.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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PREGÃO 41/2018
Publicação Nº 1602986

 

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - EXCLUSIVO PARA ME E EPP 
 

Licitação exclusiva para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno 
porte - EPP ou equiparadas, tem como objeto para contratação de empresa especializada de 
fornecimento de peças e mão de obra para a realização de serviços de adequação dos 
basculantes: MMF-4225, MBS-9096, MHY-7818, MBD-8061, MBT-1813 e MBT-1753 da frota 
municipal, conforme descrição e valor estimado abaixo: 
 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO Valor Unit. 
Estimado 

Valor Total 
Estimado 

1 5 Unid. Para-choque completo 
homologado R$ 1.100,00 R$ 5.500,00 

2 1 Unid. Faixa refletiva para-choque R$ 95,00 R$ 95,00 
3 36 Unid. Lanterna lateral R$ 58,34 R$ 2.100,24 
4 141 Unid. Faixa refletiva lateral R$ 5,80 R$ 817,80 
5 12 Unid. Badana R$ 45,00 R$ 540,00 
6 6 Unid. Adesivo de instrução R$ 20,00 R$ 120,00 
7 6 Unid. Dispositivo de segurança completo R$ 2.050,00 R$ 12.300,00 
8 2 Unid. Lanterna traseira completa R$ 65,00 R$ 130,00 
9 6 Unid. Material de corte R$ 100,00 R$ 600,00 

10 4 Unid. Barra Chata 50mmx3mmx6m R$ 60,00 R$ 240,00 
11 1 Serviço Homologação de para-choque R$ 200,00 R$ 200,00 
12 5 Serviço Reparo no para-lama R$ 100,00 R$ 500,00 
13 1 Serviço Pintura de para-choque R$ 30,00 R$ 30,00 
14 6 Serviço Mão de obra R$ 350,00 R$ 2.100,00 

TOTAL (R$) R$ 25.273,04 
O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO GLOBAL (soma de todos os 
itens). 
 
DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: ATÉ AS 09 HORAS E 45 MINUTOS DO DIA 11/05/2018, NO PROTOCOLO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, centro, em 
Campo Alegre - SC. 
 
DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
DIA: 11/05/2018 
HORA: 10 HORAS  
LOCAL: Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, 
em Campo Alegre/SC. 
 
As despesas oriundas de eventuais contratações correrão por conta de dotações 
orçamentárias da Secretaria Planejamento, Transporte e Obras, na seguinte classificação: 

 

3.3.90.30.00.00 – cód. 229 Material de Consumo 

3.3.90.39.00.00 – cód. 231 Outros Serviços de Pessoa Jurídica 
Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será 

disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total 
responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.  
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Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site 

www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone “Licitação” / “Pregão” / “Pregão 41/2018”. 
 
A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total 

responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber 
os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos 
documentos até o Serviço de Protocolo do Município. 
 
Campo Alegre - SC, 25 de abril de 2018. 

 
Lucilaine Mokfa Schwarz 

Secretária Municipal de Administração 
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Campo Erê

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2018 CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 
001/2015-CRESIM

Publicação Nº 1603553

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2018
CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015.

O Presidente do Consórcio da Região do Rio Sargento de Integração Municipal - CRESIM, com sede no município de Campo Erê, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Ata de Constituição da Diretoria Provisória, do dia 06 de Janeiro de 2017, 
considerando a necessidade de provimento de emprego de Assistente Social, em decorrência da necessidade de exoneração a pedido nas 
atividades da Casa Lar – Regional, CONVOCA, as pessoas abaixo relacionadas para assumir os respectivos empregos, aprovados no concurso 
público nº 001/2015, homologado pelo Resolução nº 015, de 15 de dezembro de 2017:

ASSISTENTE SOCIAL
Identificação Nome Classificação
224686 SABRINA DE CAMPOS 4º

1. Os candidatos relacionados terão prazo de até 10 (dez) dias para a posse a contar do ato de nomeação o que será mediante resolução. 
Em caso de não comparecimento até o prazo mencionado será convocado o próximo classificado de acordo com a Resolução de homolo-
gação.

2. Os convocados deverão comparecer ao Consórcio da Região do Rio Sargento de Integração Municipal - CRESIM – Caps para demais 
informações e verificação da listagem de documentos.

Campo Erê, 23 de Abril de 2018.
Odilson Vicente de Lima
Presidente do CRESIM

EXTRATO CONTRATO 49/2018
Publicação Nº 1603436

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 49/2018.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.026.765/0001-28. CONTRATADA: TRANSPORTES 
SOLIGO LTDA ME, CNPJ 08.056.578/0001-71. OBJETO: O objeto do presente contrato é a PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR-
TE ESCOLAR PARA APAE. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Licitatório nº 512/2018 modalidade Pregão Presencial n.º 27/2018. DOTAÇÃO: 
04.01-2012-2882-3390000000000-339039260000-101. VALOR: R$ 40.475,04 (quarenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro 
centavos). VIGÊNCIA: assinatura até 31/12/2018. Campo Erê/SC, em 24/04/2018. SIGNATÁRIOS: Odilson Vicente de Lima pela Contratante 
e Erandi de Souza pela Contratada.
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HOMOLOGAÇÃO PL 463/2018
Publicação Nº 1603189

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O Prefeito Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
que lhe conferem o art. 43, VI da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores; 
 
RESOLVE 
 
I - HOMOLOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO nº 463/2018, na modalidade Pregão de 
nº 26/2018 tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme o 
quadro a seguir, onde se especificam inclusive as quantidades e os valores, para execução do 
objeto citado: 
 

Nome da Proponente Lote Item Quantidade Unitário Total Item 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 1 1.500,00 1,9300 2.895,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 17 400,00 4,9300 1.972,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 33 600,00 15,6200 9.372,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 41 3.500,00 6,8700 24.045,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 77 800,00 5,9000 4.720,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 81 450,00 9,8000 4.410,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 84 110,00 19,1500 2.106,50 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 86 300,00 10,0000 3.000,00 
ANILDA SCHOENINGER ME 1 89 180,00 22,1500 3.987,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 19 2.000,00 4,4300 8.860,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 20 60,00 3,8000 228,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 25 120,00 1,9700 236,40 
SCS Comercio LTDA ME 1 32 2.000,00 16,0000 32.000,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 39 200,00 3,6000 720,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 42 400,00 7,9000 3.160,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 47 50,00 14,1500 707,50 
SCS Comercio LTDA ME 1 51 1.100,00 4,2400 4.664,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 75 900,00 4,1200 3.708,00 
SCS Comercio LTDA ME 1 96 400,00 3,5500 1.420,00 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 2 500,00 3,5500 1.775,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 6 5,00 7,8000 39,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 11 500,00 2,5000 1.250,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 13 500,00 2,8500 1.425,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 27 600,00 2,7500 1.650,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 28 300,00 2,3500 705,00 
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AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 29 300,00 1,4500 435,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 30 500,00 6,7500 3.375,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 31 300,00 1,7500 525,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 45 200,00 5,1800 1.036,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 76 200,00 1,6000 320,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 78 400,00 14,9500 5.980,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 91 500,00 3,7500 1.875,00 

AP Oeste Distribuidora e Comércio de 
Alimentos LTDA 

1 94 200,00 2,9000 580,00 

NUTRI SC COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 12 1.000,00 12,3500 12.350,00 

NUTRI SC COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 53 500,00 6,4500 3.225,00 

NUTRI SC COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 54 800,00 2,4000 1.920,00 

NUTRI SC COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 62 600,00 3,9400 2.364,00 

NUTRI SC COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 63 500,00 3,9800 1.990,00 

NUTRI SC COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 66 10,00 4,4000 44,00 

A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 3 650,00 6,0500 3.932,50 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 4 100,00 4,1800 418,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 5 100,00 3,3600 336,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 10 200,00 6,0000 1.200,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 14 60,00 5,8200 349,20 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 15 1.800,00 2,5700 4.626,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 16 1.000,00 2,4300 2.430,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 18 500,00 3,2500 1.625,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 21 1.500,00 4,8800 7.320,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 23 15,00 6,9900 104,85 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 24 1.000,00 3,9700 3.970,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 35 300,00 11,5500 3.465,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 36 600,00 2,4900 1.494,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 37 500,00 2,9700 1.485,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 38 600,00 3,0500 1.830,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 43 700,00 2,4500 1.715,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 44 500,00 2,9600 1.480,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 46 10,00 4,4500 44,50 
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A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 49 70,00 12,1000 847,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 56 500,00 3,7000 1.850,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 57 500,00 5,6000 2.800,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 59 50,00 4,3500 217,50 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 60 1.800,00 5,5300 9.954,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 65 12,00 2,5900 31,08 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 67 2.000,00 4,8400 9.680,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 68 800,00 4,9000 3.920,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 70 200,00 7,5800 1.516,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 73 560,00 4,0800 2.284,80 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 79 1.000,00 5,3800 5.380,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 80 1.000,00 8,5900 8.590,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 82 50,00 10,5300 526,50 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 83 100,00 7,3600 736,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 85 250,00 7,4900 1.872,50 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 90 350,00 3,9300 1.375,50 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 93 1.200,00 3,3300 3.996,00 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 1 95 800,00 5,6500 4.520,00 
CATARINENSE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 8 500,00 4,3900 2.195,00 

CATARINENSE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 9 700,00 11,6800 8.176,00 

CATARINENSE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 34 1.000,00 2,0900 2.090,00 

CATARINENSE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 61 1.000,00 2,9200 2.920,00 

CATARINENSE COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

1 74 550,00 2,2700 1.248,50 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 22 900,00 5,4300 4.887,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 26 300,00 12,4400 3.732,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 40 400,00 3,9800 1.592,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 48 400,00 8,9900 3.596,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 50 120,00 5,4100 649,20 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 52 200,00 4,6200 924,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 55 800,00 0,8900 712,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 58 50,00 4,1500 207,50 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 64 20,00 4,1500 83,00 
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ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 69 300,00 5,9700 1.791,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 87 24,00 3,7900 90,96 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 88 700,00 4,6500 3.255,00 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA 
ME 

1 92 200,00 1,4900 298,00 

 
Total dos Proponentes  
Nome da Proponente Total 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 97.921,93 
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME 21.817,66 
ANILDA SCHOENINGER ME 56.507,50 
AP Oeste Distribuidora e Comércio de Alimentos LTDA 20.970,00 
CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA 

16.629,50 

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21.893,00 
SCS Comercio LTDA ME 55.703,90 

  
II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da (s) referida 
(s) licitante (s). 
 

Campo Erê – SC, Sexta-Feira, 20 de abril de 2018. 
 
 
 
 

ODILSON VICENTE DE LIMA 
Prefeito Municipal 
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HOMOLOGAÇÃO PL 512/2018
Publicação Nº 1603426

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 43, VI da Lei 
8.666/1993 e suas alterações posteriores;

RESOLVE

I - HOMOLOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO nº 512/2018, na modalidade Pregão de nº 27/2018 tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA APAE, PARA O ANO DE 2018, conforme o quadro a seguir, onde se especificam inclusive as 
quantidades e os valores, para execução do objeto citado:
Nome da Proponente Lote Item Quantidade Unitário Total Item
Transportes Soligo LTDA ME 1 1 10.939,20 3,7000 40.475,04

Total dos Proponentes
Nome da Proponente Total
Transportes Soligo LTDA ME 40.475,04

II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da (s) referida (s) licitante (s).

Campo Erê – SC, Terça-Feira, 24 de abril de 2018
ODILSON VICENTE DE LIMA
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 33/2018
Publicação Nº 1603264

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
PROCESSO LICITATÓRIO N° 637/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018
EXTRATO DE EDITAL
O Fundo Municipal de Saúde de Campo Erê, SC, representado pelo sua Gestora Sra. Cristina Almeida Da Silva Pagliochi, TORNA PÚBLICO 
que até às 08:00 horas do dia 09 de maio de 2018, o Pregoeiro Oficial do Município, estará recebendo as propostas dos interessados no ob-
jeto do Processo Licitatório n° 637/2018 na modalidade de Pregão Presencial Nº 33/2018, tipo menor Menor preço - Global para a aquisição 
de peças e serviços de mão-de-obra para reparo para do seguinte veículo FIAT DUCATO mult jaedi T, Placa MLW1226 ano/mod 2014/2014, 
conforme especificado neste Edital . Fundamentado na Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, suas alterações, Decreto Municipal 703/2015, LC 
147/2014, e demais normas pertinentes. Demais informações, serão fornecidas pelo Departamento de Licitações, localizado no Centro 
Administrativo Municipal, sito à Rua 1º de Maio, 736, em Campo Erê, Estado de Santa Catarina, de segunda a sexta-feira no horário das 
7h30 às 11h30 e das 13h15 às 17h15, e no e-mail licitacao@campoere.sc.gov.br - Campo Erê - SC, 25 de abril de 2018. Matheus Bruno Poli 
Valgoi – Pregoeiro Oficial //

TERMO DE RESCISÃO CONTRATO 09/2018
Publicação Nº 1603374

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 09/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 09/2018, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ-SC, NA 
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto à Prefeitura Municipal 
de Campo Erê, SC, sita à Rua 1º de Maio, 736 inscrito no CNPJ nº 83.026.765/0001-28, representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, 
Sr. ODILSON VICENTE DE LIMA, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Campo Erê, inscrito no RG n° 312.584/SSP/SC e CPF n° 
546.727.169-53, no uso de suas atribuições, resolve, na forma da Lei n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e de acordo com as normas 
do direito comum, no que forem aplicáveis, firmar o presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL ao Contrato Administrativo n. 09/2018 – 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações para alimentação 
escolar, para alunos da rede de educação, verba FNDE/PNAE, ano de 2018, de acordo com o Edital de Chamada Pública nº 08/2017, funda-
mentado no art. 77, art. 78, inc. I e art. 79, inc. I, todos da Lei n. 8.666/93, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A rescisão unilateral tem por base o Contrato Administrativo n. 09/2018, a partir da data de 16/04/2018, nos termos do inciso I do artigo 
79 da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS MOTIVOS

mailto:licitacao@campoere.sc.gov.br
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A rescisão contratual está pautada pela inexecução contratual, ante a inaptidão para o cumprimento contratual do licitante ANTERO RO-
VERSI, bem como pela falta de assinatura contratual e interesse do mesmo após reiteradas solicitações de retirada/assinatura/cumprimento 
contratual conforme art. 64, e art. 78, I da Lei n8.6666/93.

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE RESCISÃO
A rescisão é unilateral, nos termos do item 10, alínea “b” do instrumento contratual, fundada no art. 77, art. 78, inc. I e art. 79, inc. I, todos 
da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA – DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Em obediência ao parágrafo único do artigo 78 da Lei n. 8.666/93, a rescisão está plenamente motivada e observa as garantias fundamen-
tais do contraditório e da ampla defesa. Do presente ato é cabível o recurso administrativo previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” da Lei 
n. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
A Contratante resolve, nas razões de suas faculdades e com base no inciso I do artigo 79 da Lei
n. 8.666/93, dissolver direitos e obrigações oriundas do contrato referido na cláusula primeira deste instrumento, de forma a não restar 
quaisquer resquícios de ônus financeiros ou obrigacionais relativos ao mesmo, pelo que se dão plena, geral e irrevogável quitação, ressal-
vados quaisquer encargos ou pendências que porventura possam existir entre as partes contratantes até a data de 16/04/2018.
PARÁGRAFO ÚNICO
Os pagamentos devidamente autorizados e que, eventualmente, não tenham sido efetuados, serão realizados na forma da lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação resumida do presente instrumento, em obediência o princípio da publicidade insculpida no artigo 
37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Termo de Rescisão, é competente o Foro da Justiça Estadual, na Comarca de Campo 
Erê-SC.

Foi lavrado o presente Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do em-
preendedor familiar rural ou de suas organizações para alimentação escolar, para alunos da rede de educação, verba FNDE/PNAE, ano de 
2018, de acordo com o Edital de Chamada Pública nº 08/2017, de acordo com o artigo 78 da Lei n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
sendo assinado pelo Prefeito Municipal e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua eficácia.

Campo Erê-SC, 16 de abril de 2018.

ODILSON VICENTE DE LIMA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ANTERO ROVERSI
CPF 563.445.209-06
CONTRATADO

PAULA CRESTINE TONIAL
Sec. Mun. Da Educação E Cultura

TESTEMUNHAS:

Leonice de Fatima Comin
CPF nº 991.321.509-97

Pamela Rafaela Mocellin
CPF nº 006.941.469-60

Visto da assessoria jurídica

JULIANE SILVESTRI BELTRAME
Assessora Jurídica
OAB/SC 21.198
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Campos Novos

Prefeitura

AVISO DE PP Nº 41/2018.
Publicação Nº 1603004

AVISO DE LICITAÇÃO.

PROCESSO DE COMPRA N° 64/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2018

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 
11 de Maio de 2018 às 09 horas Pregão Presencial do tipo Menor 
Preço por ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAPINAÇÃO/ROÇADA/ LIMPEZA 
DE TERRENOS PARA ATENDER AO PREVISTO NA SEÇÃO V- DOS 
TERRENOS BALDIOS- ART.53, ART. 54 E ART. 55 § II DO CÓDIGO 
DE POSTURA- LEI COMPLEMENTAR 005/2007. O Edital que está 
amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos inte-
ressados no site www.camposnovos.sc.gov.br ou na sede da Pre-
feitura, localizado na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 
nº 323, no horário das 08h30min às 11h00min e das13h30min às 
17h00min.diariamente.

Campos Novos, 26 de Abril de 2018.
Silvio Alexandre Zancanaro
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2018.
Publicação Nº 1604011

AVISO DE RETIFICAÇÃO 01

Conforme publicação ocorrida no DOM/SC, página 114,115,116, 
edição nº 2510, no dia 25 de setembro de 2017, levamos ao co-
nhecimento dos interessados a retificação da data de abertura do 
Pregão Presencial nº 77/2017:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018
AVISO DE RETIFICAÇÃO nº 01
Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação do Objeto 
do pregão nº 37/2018.
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRE-
TIVA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PLACA 0744 E 
PLACA MJD 1456, MICRO ONIBUS PLACA MJF4917, SAVEIRO ANO 
2008, PLACA MDP 2444, QHD7704. PERTENCENTES À SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO.
A DATA DE ABERTURA SERÁ DIA 11 DE MAIO DE 2018 ÀS 09 HO-
RAS E 00MINUTOS.
ENTREGA DE ENVELOPES ATÉ DIA 11 DE MAIO DE 2018 ÁS 08 
HORAS E 45MINUTOS.

Campos Novos, 25 de Abril de 2018.

samae - CamPos novos

PREGÃO PRESENCIAL 162018
Publicação Nº 1603527

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS – SANTA CATARINA 49 35410844

AVISO LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE 
de Campos Novos –SC leva ao conhecimento dos interessados que 
em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 alterada pela 
Lei 8.883/94 e Lei 9.648/98, fará realizar o procedimento licitatório 
abaixo:
1-LICITAÇAO Nº 18/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018
2-OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISI-
ÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO SISTEMA 
DE TRANSMISSÃO DE MARCHA, HIDRAÚLICO E DEMAIS PEÇAS DA 
RETROESCAVADEIRA DA MARCA CASE MODELO 580L 4X2 ANO/
MODELO 2006 Nº 342 DE PROPRIEDADE DO SAMAE DO MUNICÍ-
PIO DE CAMPOS NOVOS/SC.
3-DATA/HORÁRIO DE ABERTURA:As 09h00min do dia 11/05/2018, 
para abertura de invólucros. Credenciamento até 08h30min do dia 
11/05/2018. O Edital encontra-se a disposição dos interessados 
no Departamento de Material e transporte do Samae, sito a rua: 
Caetano Carlos, 466 – Centro em Campos Novos –SC, no seguinte 
horário: das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min.

ALEXANDRE KUNEN
DIRETOR DO SAMAE

http://www.camposnovos.sc.gov.br
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Canoinhas

Prefeitura

 DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
11/2018

Publicação Nº 1603257

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018
Prefeitura Municipal de Canoinhas, SC
Arcical Artefatos de Cimento Canoinhas Ltda.

1. Relatório:

Trata-se de julgamento no Processo Administrativo n° 11/2018 re-
ferente à notificação extrajudicial nº 09/2018 da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 
do Município de Canoinhas, SC, em face da empresa ARCICAL-AR-
TEFATOS DE CIMENTOS CANOINHAS LTDA, para que desocupasse 
a área de terras de R$ 4.500 m² (quatro mil e quinhentos metros 
quadrado), situada em lugar denominado “INVERNADA”, atual-
mente Bairro Ind. I, neste Município de Canoinhas, matriculada 
no Cartório de Imóveis desta Comarca sob n° 8.451, bem como 
retirasse suas respectivas benfeitorias.
Os fundamentos da notificação residiram no fato de que à em-
presa notificada foi autorizada, conforme a Lei nº 4.149/2007, de 
30/03/2007, cessão de uso pelo período de 10 (dez) anos a partir 
da assinatura do Termo de Cessão de Uso nº 001/2007, sobre a 
área acima referida, a fim de que, exclusivamente, ampliasse seu 
parque fabril.
Foi relatado que em 06/02/2018, às 16:00 hrs, a Comissão de 
Avaliação e Vistoria dirigiu-se até o local para a vistoria in loco 
e noticiou não encontrar o titular da cessionária, sendo que ape-
nas foram encontrados dois funcionários, Daniel de Jesus Bueno 
e Vilson Cordeiro. Igualmente, a comissão informou que cerca de 
50% da área encontrava-se sem utilização. Foi também informado 
o decurso do prazo legal da cessão de uso desde março de 2017 e, 
de consequência, o fim de sua validade.
Recebida a notificação, a empresa ARCICAL-ARTEFATOS DE CIMEN-
TOS CANOINHAS LTDA apresentou perante o Setor de Protocolo 
da Municipalidade contranotificação extrajudicial em 19/03/2018 
argumentando que não houve descumprimento das condições im-
postas na Lei Municipal 4.197/2007 pelo fato de seu representante 
legal não estar nas dependências durante a vistoria.
Do mesmo modo, invocou a contranotificante a Teoria dos Motivos 
Determinantes para alegar que não houve na notificação qualquer 
justificativa válida para se requerer a desocupação do imóvel, mo-
tivo pelo qual a ausência de motivação tornaria inválido o ato ad-
ministrativo. Por fim, defendeu a necessidade de instauração de 
processo administrativo para a garantia de sua ampla defesa.

É o relatório.

2. Fundamentação:

2.1. Do Descumprimento das Condições Estabelecidas na Lei n° 
4.194/2007:

O fato do representante legal da empresa não estar em suas de-
pendências durante vistoria do imóvel não constitui descumpri-
mento da Lei nº 4.197/2007 por não haver previsão neste sentido. 
De fato, qualquer disposição legal que exigisse a sua fixação no 
lugar dificultaria o exercício da atividade da empresa, de forma 
que o próprio objetivo da cessão - urbanização, industrialização, 
edificação da área – restaria prejudicado.
Por outro lado, observa-se pelo ângulo das fotos colacionadas ao 
laudo de vistoria que há área descampada em mais da metade do 

terreno, ou seja, em mais de 50% (cinquenta por cento), estando 
algumas peças de cimento por ali espalhadas de maneira aleatória, 
o que demonstra, prima facie, a não utilização do imóvel segundo 
o cronograma disposto no art. 2º, II, da Lei 4.197/2007, fato esse 
suficiente para rescisão da cessão de uso, conforme disposição do 
§2º do mesmo dispositivo:

Art. 2º O prazo para execução e implantação do projeto específico, 
obedecerá o seguinte cronograma:
II – o término da construção, bem como o funcionamento de pelo 
menos 50% (cinqüenta por cento) da capacidade de produção da 
empresa, no prazo de 2 (dois) anos;
§ 2º - Não sendo cumpridos os prazos previstos neste artigo, a 
Cessão de Uso será rescindida, retornando o imóvel a disponibili-
dade do Município de Canoinhas.

Igualmente, consta no Laudo de Vistoria que o projeto de implan-
tação de empresa, apresentado no momento da celebração da ces-
são de uso não foi efetuado em sua totalidade, motivo esse que 
também ensejaria a retomada do imóvel.
A título de argumentação, cumpre mencionar que, compulsando os 
epigrafados autos de processo administrativo, observou-se que no 
ano de 2010 a mesma empresa havia sido notificada para cumprir 
o cronograma do retrocitado art. 2º, sob pena de rescisão da ces-
são de uso.
Nesse cenário, verifica-se que não há violação à Teoria dos Moti-
vos Determinantes, uma vez que a Notificação Extrajudicial emitida 
pela Municipalidade elenca os motivos pelos quais a empresa ARCI-
CAL-ARTEFATOS CANOINHAS LTDA foi notificada, in fine:

(...) Constatou-se também que cerca de 50% da área encontra-se 
sem utilização.
Assim, considerando que o parágrafo único do art. 1º da referida 
lei determina que o imóvel em questão destina-se única e exclusi-
vamente para a ampliação do parque fabril da empresa, bem como 
o decurso do prazo legal de validade da cessão de uso desde março 
do ano de 2017, não havendo a renovação da presente cessão de 
uso, serve a presente Notificação para CIENTIFICAR Vossa Senho-
ria, dos fatos acima descritos e, para que no prazo de 30 (trinta) 
dias úteis, a contar do seu recebimento, desocupe o referido imóvel 
e, nos termos do art. 4º da Lei Municipal n. Lei nº 4.149/2007, 
retire as benfeitorias que se encontram no local, sob pena de in-
corporá-las ao patrimônio público, sem direito à indenização, bem 
como ao ajuizamento da ação cabível de reintegração (destacado).

Logo, havendo a congruência da situação fática constatada pela 
Comissão de Avaliação e Vistoria com o conteúdo da notificação 
extrajudicial pela desocupação do imóvel expedida pela Municipali-
dade, não há que se falar em violação à Teoria dos Motivos Deter-
minantes. Eis a lição doutrinária sobre o assunto:

Esse motivo indicado, entendido como justificativa de realização do 
ato, deve existir e ser legítimo. Havendo desconformidade entre a 
realidade e o motivo declarado ou não sendo ele causa justificá-
vel, torna-se possível a declaração de invalidade do ato pelo Poder 
Judiciário..

Nesse cenário, conclui-se que, sendo a cessão de uso instrumento 
voltado à urbanização, industrialização, edificação, cultivo e apro-
veitamento sustentável das terras públicas, a empresa notificada 
não exerceu a função social de sua posse da maneira que espera-
va a Administração Pública, pois não expressou o aproveitamento 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 120

do imóvel para o alcance de interesses econômicos e sociais em 
conformidade com a Lei 4.197/2007, não merecendo guarida os 
argumentos por ela lançados em sua contranoficação quanto ao 
cumprimento do disposto na referida norma.

2.2. Do Decurso do Prazo de Validade da Cessão de Uso:

Com base no relato constante no Laudo de Vistoria, a cessão de 
uso encontra-se sem validade desde o ano de 2017. De fato, me-
diante análise da Lei 4.197/2007, observa-se que o seu art. 1º 
dispõe:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Público Municipal a firmar 
Cessão de Uso, pelo período de 10 (dez) anos com a empresa 
ARCICAL – ARTEFATOS DE CIMENTO CANOINHAS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob nº 82.124.389/0001-41, de uma área de 4.500m² 
(quatro mil e quinhentos metros quadrados), parte de uma área 
maior de 428.912,75 m² (quatrocentos e vinte oito mil, novecentos 
e doze metros e setenta e cinco decímetros quadrados), situado a 
Avenida Senador Ivo de Aquino, esquina com a Rua Vilmar Frie-
drich no Bairro Industrial I, de propriedade do Patrimônio Público 
Municipal, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca sob nº 8.451.
Parágrafo único - A presente cessão de uso destina-se exclusiva-
mente para ampliação do parque fabril da empresa. (destacado)

O Termo de Cessão de Uso n° 001/2007, por sua vez, determinou o 
termo a quo do prazo decenal em sua cláusula segunda:

Cláusula Segunda: Vigência
A presente concessão de uso tem validade por 10 (dez) anos, con-
tados a partir da assinatura do presente instrumento. (destacado)

Considerando que a assinatura do referido instrumento ocorreu em 
11 de abril de 2007, há que se reconhecer o decurso do prazo legal 
de validade da cessão de uso desde 12 de abril de 2017. Cum-
pre frisar que sobre o assunto, Ricardo Alexandre comenta que 
“quando o direito real de uso é concedido por prazo determinado, 
o normal é que a concessão somente se extinga ao final do prazo 
contratado.”
Desta feita, decorrendo o prazo de vigência da cessão de uso, o di-
reito da empresa ARCICAL- ARTEFATOS DE CIMENTO CANOINHAS 
LTDA em utilizar o imóvel já se extinguiu, tornando a posse precá-
ria em virtude da permanência irregular no local. Eis o que dispõe 
a jurisprudência sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO ESPAÇO LOCALIZADO 
EM TERMINAL RODOVIÁRIO RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLI-
CO ESPAÇO LOCALIZADO EM TERMINAL RODOVIÁRIO EXTINÇÃO 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ESBULHO POSSESSÓRIO REIN-
TEGRAÇÃO POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de 
cerceamento de defesa, pois, o conjunto probatório produzido nos 
autos é suficiente para o deslinde da lide e a formação do livre 
convencimento do Magistrado, que é o destinatário das provas, 
conforme o artigo 130 do CPC . 2. As demais preliminares arguidas 
confundem-se com a matéria de fundo da lide e com ela serão 
apreciadas. 3. No mérito, com a extinção do contrato administrativo 
de concessão de uso, a permanência do concessionário no bem pú-
blico caracteriza a prática de esbulho possessório. 4. Os elementos 
de convicção produzidos nos autos indicam que o concessionário 
tinha ciência dos termos inicial e final do contrato administrativo, 
bem como, da intenção da Administração Pública de não renovar 
o pacto. 5. Desnecessidade de o Magistrado examinar todas as 
matérias abordadas pelas partes. 6. Confirmação dos fundamentos 
da r. sentença, dada a reiteração, nas razões recursais, de ques-
tões já enfrentadas. Julgamento nos termos do art. 252 do RIT-
JSP. 7. Sentença de procedência mantida. 8. Recurso de apelação 

desprovido.TJ-SP - Apelação APL 01863416220088260000 SP 
0186341-62.2008.8.26.0000 (TJ-SP) (destacado)

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES - CON-
CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 
- REGRAS DE DIREITO PÚBLICO - TÉRMINO DO PRAZO - RESCI-
SÃO - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - NÃO 
CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PREJUDICA-
DOS. - A concessão de uso de bens públicos se sujeita ao regime 
jurídico de Direito Público, prevalecendo o interesse público sobre 
o privado. - Constatando-se que o contrato administrativo atingiu 
seu termo final, que não há interesse da Administração Pública em 
renová-lo, e que inexiste direito de indenização e retenção por ben-
feitorias, a declaração de rescisão contratual é medidas que se im-
põe; não havendo como falar em danos materiais.TJ-MG - Ap Cível/
Reex Necessário AC 10687080633302002 MG (TJ-MG) (destacado)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO. TÉRMINO DO PRAZO 
PARA OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. RENOVAÇÃO DO AJUSTE. 
FACULDADE CONFERIDA À ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DI-
REITO SUBJETIVO AO PARTICULAR. NOTIFICAÇÃO PARA DESO-
CUPAÇÃO DE BEM. NÃO CUMPRIMENTO. REINTEGRAÇÃO QUE SE 
IMPÕE. I. Trata-se de reintegração de posse manejada pela INFRA-
ERO, para restituir-se de bem objeto de Concessão de Uso, com 
término previsto para 30/04/2011 e não desocupado por particular, 
mesmo após notificação extrajudicial sobre a ausência de interesse 
de manutenção da Concessão. II. Nos expressos termos do contra-
to de Concessão de Uso, o ajuste "poderá ser renovado, a critério 
exclusivo da concedente". Verifica-se, assim, mera faculdade da 
Administração renovar o contrato, desde que presentes critérios 
de conveniência e oportunidade. III. No entanto, não subsistindo 
o interesse da Administração na permanência do Réu, e escoado o 
prazo para que desocupasse o espaço, a permanência tornou-se ir-
regular, em caráter precário, constituindo-se como mera detenção. 
Ressalte-se, ainda, que o Termo de Concessão expressamente es-
tipulou a obrigação à Apelante de "Desocupar, de imediato, a área 
e respectivas edificações e benfeitorias e restituí-las em perfeitas 
condições de uso, quando findo, resilido ou rescindido este Contra-
to". IV. Eventual impugnação administrativa à notificação promovi-
da pela INFRAERO, não atribui à Apelante o direito de permanecer 
no imóvel, sobretudo porque o instrumento da Concessão de Uso 
é explícita ao determinar que, findo o prazo de 24 meses, deveria 
a concessionária restituir imediatamente o bem por ela ocupado. V. 
Eventual tolerância de nova concessionária à permanência da Ape-
lante no bem em nada altera o interesse da INFRAERO em reaver 
a posse do bem, que se mantinha injustamente com a Apelante, 
em inobservância às cláusulas consignadas no Termo de Conces-
são de Uso, restando íntegro o interesse de agir da INFRAERO na 
corrente demanda. TRF-2 - Apelação AC 00059344720124025101 
RJ 0005934-47.2012.4.02.5101 (TRF-2) (destacado)

Cumpre também salientar que o prazo de validade da cessão de 
uso não se renova automaticamente, sendo que o seu decurso é 
motivo suficiente para caracterizar o esbulho. Dessa forma, basta 
à Administração Pública realizar a devida comunicação para que 
se desocupe amigavelmente a área a fim de se evitar eventual 
contenda judicial. Nossos tribunais assim se manifestam sobre o 
ponto:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. 
TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. RESCISÃO. OCUPAÇÃO DE 
BEM PÚBLICO. ÁREA DE CANTINA. NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO 
DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. - NO MOMENTO EM QUE O CON-
TRATO DE CONCESSÃO DE USO FOI RESCINDIDO PELO DECURSO 
DO PRAZO ACORDADO, COM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO PARA DE-
SOCUPAR A ÁREA, O PARTICULAR QUE DETINHA MERO DIREITO 
PESSOAL DE USO ESPECIAL DE BEM PÚBLICO PERTENCENTE À 
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CONCEDENTE, NÃO PODE FALAR EM TURBAÇÃO DO SEU DIREITO 
DE POSSE, POSTO QUE FIGURA SIMPLESMENTE COMO EX-CON-
CESSIONÁRIO. - APELAÇÃO IMPROVIDA.TRF-5 - Apelação Civel AC 
281011 PE 2002.05.00.003727-7 (TRF-5) (destacado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRA-
TO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. EXPIRAÇÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DESNECES-
SIDADE DE REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO (CONTRATO). 
PERMANÊNCIA NO LOCAL QUE CONFIGURA ESBULHO. UTILIZA-
ÇÃO DE ITERDITO POSSESSÓRIO PARA A PROTEÇÃO DO BEM. 
POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DES-
PROVIDO. Não há falar em necessidade da revogação do ato admi-
nistrativo (contrato), vez que tão somente com o seu término pela 
decorrência do prazo de vigência o direito do apelante à utilização 
do imóvel já se extinguiu, configurando-se a sua permanência no 
local esbulho possessório. Após a expiração do prazo de validade 
do contrato de concessão de uso, a regular notificação extrajudi-
cial para desocupação do imóvel, bem como a recusa do apelante 
em desocupá-lo, passou a existir o esbulho, sendo perfeitamente 
cabível a utilização de interditos possessórios. TJ-PR - 8594127 PR 
859412-7 (Acórdão) (TJ-PR) (destacado)

APELAÇAO CÍVEL Nº 024.030.012.231 APELANTE: LEAO DOS 
ALUMÍNIOS LTDA. APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: 
DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDAO ADMINISTRATIVO 
POSSESSÓRIA - BEM PÚBLICO - CONTRATO PÚBLICO DE CON-
CESSAO DE USO - LICITAÇAO - NECESSIDADE - TÉRMINO DO 
PRAZO CONTRATUAL - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE CON-
TRAPRESTAÇAO. 1. O contrato público de concessão de uso que 
atinge seu término, nos termos da respectiva avença, não se reno-
va automaticamente. 2. Ainda que a posse do bem público tenha 
sido exercida de maneira injusta, após expirado o prazo relativo ao 
contrato público de concessão de uso, é devida contraprestação 
à Administração Pública em valor análogo ao dos aluguéis previa-
mente firmados, pena de enriquecimento sem causa do particular.
TJ-ES - Apelação Civel AC 24030012231 ES 024030012231 (TJ-ES) 
(destacado)

Por fim, resta expor que a empresa ARCICAL-ARTEFATOS DE CI-
MENTOS CANOINHAS LTDA foi devidamente cientificada acerca 
dos fatos que motivaram a notificação por parte da Municipalidade, 
tendo apresentado contranotificação anexada em processo admi-
nistrativo prévio, cujos fundamentos foram apreciados para a ela-
boração do presente parecer, motivo pelo qual houve a devida ob-
servação da ampla defesa e contraditório na esfera administrativa.
Assim sendo, observada a legislação pertinente à cessão de uso 
objeto do presente parecer, bem como os julgados referentes à 
matéria, decide-se pela procedência dos termos constantes na 
Notificação Extrajudicial nº 09/2018 e, de consequência, pela im-
procedência dos argumentos presentes na contranotificação da 
empresa ARCICAL-ARTEFATOS DE CIMENTOS CANOINHAS LTDA, 
podendo a Municipalidade ajuizar a cabível ação de reintegração de 
posse, conforme os fundamentos expostos alhures.

Canoinhas, SC, 27 de março de 2018

PAULO MACHADO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Turismo

DECRETO Nº 102/2018
Publicação Nº 1603081

DECRETO Nº. 102/2018
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTA-
ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Esta-
do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a Lei 
6.206 de 19/04/2018, resolve:

DECRETAR
Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orça-
mento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2018, no valor de R$ 
274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), com a seguinte 
classificação institucional:

I)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência Social
Subfunção 244: Assistência Comunitária
Programa 10: Assistência Social Responsável
Proj./Ativ. 2.041: Manutenção do FMAS/SEMAS
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ............  223.000,00
Recursos 10000 – Recursos Ordinários

II)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência Social
Subfunção 244: Assistência Comunitária
Programa 10: Assistência Social Responsável
Proj./Ativ. 2.069: Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ..............  15.000,00
Recursos 10000 – Recursos Ordinários

III)
Órgão 18: Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade 18.01: Fundo Municipal de Assistência Social
Função 8: Assistência Social
Subfunção 244: Assistência Comunitária
Programa 10: Assistência Social Responsável
Proj./Ativ. 2.110: Ações de Proteção Social Básica – SCFV/CRAS
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ..............  36.000,00
Recursos 10000 – Recursos Ordinários

Art. 2º - Para suporte do que trata o artigo 1º desta lei, fica anulado 
no Plano Plurianual 2018-2021 (Lei 6.147/2017) e seus anexos, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 (Lei nº. 6.148/2017) e seus 
anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2018 (Lei nº. 6.149/2017) 
e seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 
274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais), com a seguinte 
classificação institucional:

I)
Órgão 03: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade 03.01: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função 28: Encargos Especiais
Subfunção 843: Serviço da Dívida Interna
Programa 3: Modernização Administrativa
Proj./Ativ. 0.002: Amortização e Encargos da Dívida Fundada
4.6.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ................ 274.000,00
Recursos 10000 – Recursos Ordinários

Art. 3º – As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas 
em valores correntes e em Reais (R$).



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 122

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 20 de abril de 2018.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração, Finanças e Orçamento, em 20/04/2018.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº 103/2018
Publicação Nº 1603082

DECRETO Nº. 103/2018
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTA-
ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Esta-
do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o 
Artigo 16 da Lei 6.149 de 20/12/2017 - LOA, resolve:

DECRETAR
Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Or-
çamento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2018, no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a seguinte classificação 
institucional:

I) Órgão 20: Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Unidade 20.01: Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Função 20: Agricultura
Subfunção 606: Extensão Rural
Programa 4: Desenvolvimento Sustentável
Proj./Ativ. 2.034 – Programa Porteira Adentro
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ................... 30.000,00
Recursos 10060 – Rec. F. Rural Txs/Serv.

Art. 2º - Para suporte do que trata o artigo 1º desta lei, fica anulado 
no Plano Plurianual 2018-2021 (Lei 6.147/2017) e seus anexos, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 (Lei nº. 6.148/2017) e seus 
anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2018 (Lei nº. 6.149/2017) e 
seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de Santa 
Catarina, no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), com a seguinte classificação institucional:

I) Órgão 20: Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Unidade 20.01: Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Função 20: Agricultura
Subfunção 606: Extensão Rural
Programa 4: Desenvolvimento Sustentável
Proj./Ativ. 2.034 – Programa Porteira Adentro
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ................... 30.000,00
Recursos 10060 – Rec. F. Rural Txs/Serv.

Art. 3º – As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas 
em valores correntes e em Reais (R$).

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º – Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 23 de abril de 2018.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração, Finanças e Orçamento, em 23/04/2018.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº 104/2018
Publicação Nº 1603085

DECRETO Nº. 104/2018
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTA-
ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Esta-
do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o 
Artigo 16 da Lei 6.149 de 20/12/2017 - LOA, resolve:

DECRETAR
Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orça-
mento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2018, no valor de R$ 
3.855,16 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis 
centavos), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano
Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano
Função 15: Urbanismo
Subfunção 452: Serviços Urbanos
Programa 6: Ações eficientes em obras e urbanismo
Proj./Ativ. 2.038 – Ações atinentes ao Convênio Rádio Patrulha
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ..................... 3.855,16
Recursos 10000 – Recursos Ordinários

Art. 2º - Para suporte do que trata o artigo 1º desta lei, fica anulado 
no Plano Plurianual 2018-2021 (Lei 6.147/2017) e seus anexos, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 (Lei nº. 6.148/2017) e seus 
anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2018 (Lei nº. 6.149/2017) e 
seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de San-
ta Catarina, no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 3.855,16 
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centa-
vos), com a seguinte classificação institucional:

I)
Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Ur-
bano
Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano
Função 15: Urbanismo
Subfunção 452: Serviços Urbanos
Programa 6: Ações eficientes em obras e urbanismo
Proj./Ativ. 2.038 – Ações atinentes ao Convênio Rádio Patrulha
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas ..................... 3.855,16
Recursos 10000 – Recursos Ordinários

Art. 3º – As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas 
em valores correntes e em Reais (R$).

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 23 de abril de 2018.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito
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Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração, Finanças e Orçamento, em 23/04/2018.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

DECRETO Nº 105/2018
Publicação Nº 1603087

DECRETO Nº. 105/2018

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ATRAVÉS DA ANULAÇÃO DE DOTA-
ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Esta-
do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com o 
Artigo 16 da Lei 6.149 de 20/12/2017 - LOA, resolve:

DECRETAR

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Or-
çamento Geral da Prefeitura, para o exercício de 2018, no valor de 
R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), com a seguinte classificação 
institucional:

I)
Órgão 05: Secretaria Municipal de Educação
Unidade 05.01: Secretaria Municipal de Educação
Função 12: Educação
Subfunção 365: Educação Infantil
Programa 5: Gestão Inovadora e Qualitativa em Educação
Proj./Ativ. 2.008 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Infantil
4.4.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas .................... 620,00
Recursos 33700 – Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Supe-
rávit

Art. 2º - Para suporte do que trata o artigo 1º desta lei, fica anulado 
no Plano Plurianual 2018-2021 (Lei 6.147/2017) e seus anexos, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 (Lei nº. 6.148/2017) e seus 
anexos, e na Lei Orçamentária Anual 2018 (Lei nº. 6.149/2017) e 
seus anexos, da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de San-
ta Catarina, no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 620,00 
(seiscentos e vinte reais), com a seguinte classificação institucio-
nal:

I)
Órgão 05: Secretaria Municipal de Educação
Unidade 05.01: Secretaria Municipal de Educação
Função 12: Educação
Subfunção 365: Educação Infantil
Programa 5: Gestão Inovadora e Qualitativa em Educação
Proj./Ativ. 2.008 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Infantil
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas .................... 620,00
Recursos 33700 – Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Supe-
rávit

Art. 3º – As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas 
em valores correntes e em Reais (R$).

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições contrárias.

Canoinhas/SC, 23 de abril de 2018.
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 
Administração, Finanças e Orçamento, em 23/04/2018.

MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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Capinzal

Prefeitura

Decreto nº 041/2018
Publicação Nº 1603106

DECRETO Nº 041, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Revoga o Processo Licitatório nº 0057/2018, na modalidade Pregão 
Presencial nº 0033/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
em seu artigo 49, poder - dever da Administração de anular ou 
revogar seus próprios atos, inclusive ex offício.

CONSIERANDO a vinculação ao princípio da legalidade e à defesa 
do interesse público;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 0158/2018, anexo;

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 0057/2018, na mo-
dalidade Pregão Presencial nº 0033/2018, cujo objeto consiste no 
registro de preços para possível contratação de empresa especia-
lizada para realização de serviços de transporte para o Programa 
AABB Comunidade.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal, em 25 de abril de 2018.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

FIA CONTRATO 0135/2018 M 
Publicação Nº 1603323

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Contrato Nº..: 0135/2018 M
Contratante..: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Valor ............ : 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FIA CONTRATO 0138/2018 M 
Publicação Nº 1603324

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0138/2018 M
Contratante..: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Contratada...: KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME
Valor ............ : 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FIA CONTRATO 0142/2018 M 
Publicação Nº 1603325

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0142/2018 M
Contratante..: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL
Contratada...: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Valor ............ : 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018
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FMA CONTRATO 0135/2018 M 
Publicação Nº 1603350

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Contrato Nº..: 0135/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Valor ............ : 180,00 (cento e oitenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMA CONTRATO 0142/2018 M 
Publicação Nº 1603352

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Contrato Nº..: 0142/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL
Contratada...: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Valor ............ : 400,00 (quatrocentos reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMAS CONTRATO 0135/2018 M 
Publicação Nº 1603354

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0135/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Valor ............ : 3.035,00 (três mil e trinta e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMAS CONTRATO 0136/2018 M 
Publicação Nº 1603357

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0136/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Valor ............ : 940,50 (novecentos e quarenta reais e cinqüenta centa-
vos)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018
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FMAS CONTRATO 0137/2018 M 
Publicação Nº 1603358

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0137/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
Valor ............ : 1.080,00 (um mil e oitenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMAS CONTRATO 0138/2018 M 
Publicação Nº 1603360

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0138/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME
Valor ............ : 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMAS CONTRATO 0139/2018 M 
Publicação Nº 1603363

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0139/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: MARCELO SIMONI
Valor ............ : 1.110,00 (um mil cento e dez reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMAS CONTRATO 0141/2018 M
Publicação Nº 1603364

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0141/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Valor ............ : 2.545,00 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018
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FMAS CONTRATO 0142/2018 M 
Publicação Nº 1603365

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0142/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL
Contratada...: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Valor ............ : 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FME CONTRATO 0135/2018 M 
Publicação Nº 1603376

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Contrato Nº..: 0135/2018 M
Contratante..: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Valor ............ : 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FME CONTRATO 0139/2018 M 
Publicação Nº 1603377

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0139/2018 M
Contratante..: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Contratada...: MARCELO SIMONI
Valor ............ : 900,00 (novecentos reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FME CONTRATO 0141/2018 M 
Publicação Nº 1603379

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0141/2018 M
Contratante..: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Contratada...: OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Valor ............ : 17,00 (dezessete reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018
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FME CONTRATO 0142/2018 M 
Publicação Nº 1603380

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0142/2018 M
Contratante..: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL
Contratada...: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Valor ............ : 20,00 (vinte reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0135/2018 M 
Publicação Nº 1603398

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Contrato Nº..: 0135/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Valor ............ : 5.969,60 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais 
e sessenta centavos)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0136/2018 M 
Publicação Nº 1603400

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

Contrato Nº..: 0136/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Valor ............ : 15.368,00 (quinze mil trezentos e sessenta e oito reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0137/2018 M 
Publicação Nº 1603401

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Contrato Nº..: 0137/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
Valor ............ : 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0138/2018 M 
Publicação Nº 1603403

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Contrato Nº..: 0138/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME
Valor ............ : 8.000,00 (oito mil reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 25 de Abril de 2018
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FMS CONTRATO 0140/2018 M 
Publicação Nº 1603404

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Contrato Nº..: 0140/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
Valor ............ : 830,00 (oitocentos e trinta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 25 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0141/2018 M 
Publicação Nº 1603405

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0141/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Valor ............ : 6.002,00 (seis mil e dois reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 25 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0142/2018 M 
Publicação Nº 1603406

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0142/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Valor ............ : 3.565,00 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 25 de Abril de 2018

FMS CONTRATO 0148/20118 M 
Publicação Nº 1603010

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0148/2018 M
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Contratada...: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE 
SANTA CA
Valor ............ : 150.000,00 (cento e cinqüenta mil e reais)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/07/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
0020/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitató-
rio....: 0087 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Contratação da empresa FEDERAÇÃO DAS ASSOCIA-
ÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA - FACISC, inscrita no CNPJ 
sob o n° 78.354.636/0001-29, para operacionalização do repasse de 
valores do Vale Alimentação, nos termos da Lei Complementar Municipal 
n° 146/2012, aos servidores públicos do Município de Capinzal. Com 
Recursos Próprios

Capinzal, 25 de Abril de 2018
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PMC CONTRATO 0135/2018 M 
Publicação Nº 1603295

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0135/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
Valor ............ : 18.340,00 (dezoito mil trezentos e quarenta reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018 Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

PMC CONTRATO 0136/2018 M 
Publicação Nº 1603297

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
---------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 0136/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
Valor ............ : 50.798,00 (cinqüenta mil setecentos e noventa e oito 
reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018 Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

PMC CONTRATO 0137/2018 M 
Publicação Nº 1603299

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRA-
TUAL
-------------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0137/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME
Valor ............ : 8.213,00 (oito mil duzentos e treze reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018 Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

PMC CONTRATO 0140/2018 M 
Publicação Nº 1603301

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-------------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0140/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
Valor ............ : 4.108,00 (quatro mil cento e oito reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018 Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais
Capinzal, 20 de Abril de 2018

PMC CONTRATO 0141/2018 M 
Publicação Nº 1603302

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------

Contrato Nº..: 0141/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Valor ............ : 1.341,00 (um mil trezentos e quarenta e um reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018 Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018

PMC CONTRATO 0142/2018 M 
Publicação Nº 1603304

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 0142/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
Valor ............ : 21.927,50 (vinte e um mil novecentos e vinte e sete 
reais e cinqüenta centavos)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 0042/2018 Processo_Licitató-
rio....: 0066 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material im-
presso para manutenção das atividades das Secretarias e Fundos deste 
município. Com Recursos Federais, Estaduais e Municipais

Capinzal, 20 de Abril de 2018
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PMC CONTRATO 0148/2018 M 
Publicação Nº 1602991

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

EXTRATO CONTRATUAL

-------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 0148/2018 M
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Contratada...: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE 
SANTA CA
Valor ............ : 780.000,00 (setecentos e oitenta mil e reais)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/07/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
0020/2018 Processo_Licitatório....: 0087 / 2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Contratação da empresa FEDERAÇÃO DAS ASSOCIA-
ÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA - FACISC, inscrita no CNPJ 
sob o n° 78.354.636/0001-29, para operacionalização do repasse de 
valores do Vale Alimentação, nos termos da Lei Complementar Municipal 
n° 146/2012, aos servidores públicos do Município de Capinzal. Com 
Recursos Próprios
Capinzal, 25 de Abril de 2018

PORTARIA 0653/2018
Publicação Nº 1603313

PORTARIA Nº 0653, DE 24 DE ABRIL DE 2018
Altera o disposto na portaria da Comissão Especial para fiscalização 
do transporte dos alunos do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos Urbano (CECON)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que 
lhe conferem a legislação em vigor, resolve:
Art. 1º Altera o disposto na portaria da Comissão Especial do Trans-
porte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Ur-
bano (CECON), passando a vigorar com a seguinte redação:

I – Neuza Bernadete Bonato Brambila, matrícula nº 332267/01;
II – Ticiane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, matrícula nº 
121452/01;
III – Idamir da Rosa, matrícula nº 322989/02;
IV – Ezequiel Ferreira de Lima, matrícula nº 328472/01;
V – Nadir Durli, matrícula nº 324620/06;
VI – Roberto Revelino Esganzela, matrícula nº 317896/01;
VII – Sidnei Lazarotto, matrícula nº 333336/01.

Art 2º A Comissão fica encarregada, sob a presidência do primei-
ro, de realizar a vistoria dos veículos que efetuarão o transporte 
dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los Urbano (CECON), durante o ano de 2018, conforme exigên-
cia e descrição no Processo Licitatório nº 0050/2018 e Pregão nº 
0028/2018.

Art. 3º A Comissão terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
presente data, para a conclusão da avaliação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 24 de abril de 2018.
NILVO DORINI
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário da Administração e Finanças

Câmara muniCiPal

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL  PARECER DE REDAÇÃO FINAL   O PROJETO 
DE LEI Nº 11

Publicação Nº 1603164

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
PARECER DE REDAÇÃO FINAL

O Projeto de Lei nº 11, de 2018, de origem do Poder Executivo, 
dispõe sobre a instituição do Coral Municipal de Capinzal.

O texto do Projeto foi adequado à técnica legislativa quanto à lin-
guagem e forma, sem que isso implicasse prejuízo ao conteúdo, 
nos termos do art. 144 do Regimento Interno.

Após estas considerações, submeto a esta Comissão o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nº 11, de 2018.

PROJETO DE LEI No 11, DE 6 DE ABRIL DE 2018.

Institui o Coral Municipal de Capinzal e dá outras providências.

Art. 1o Fica instituído o Coral Municipal de Capinzal, entidade de 
caráter cultural, beneficente e sem fins lucrativos, diretamente vin-
culado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes - 
Diretoria de Cultura.
Parágrafo Único. O Coral terá como finalidade:
I – divulgar o nome de Capinzal, sem distinção política, religiosa, 
social ou partidária;
II – divulgar valores culturais do município e difundir a música 

vocal, de forma que possa despertar interesse na sociedade;
III – promover a difusão da arte, música, cultura e o resgate das 
tradições;
IV – ocupar crianças, jovens e adultos do município com um pro-
grama teórico e prático, a fim de estimular a vocação para as artes, 
dando-lhes mais uma oportunidade profissional;
V – estimular o gosto pelas peças musicais dos grandes mestres, 
bem como a música italiana para manter a tradição de nossos an-
tepassados;
VI – ensinar a interpretação, a dramatização, conforme as necessi-
dades das peças apresentadas;
VII – utilizar a música para aumentar a capacidade de concentra-
ção, memória e socialização;
VIII – proporcionar aos integrantes a liberdade para criar, imaginar 
e experimentar.

Art. 2o O Coral Municipal reger-se-á pela presente Lei, bem como 
pelo Regimento Interno e demais planos de ação que forem apro-
vados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 
através da Diretoria de Cultura.

Art. 3o O Coral Municipal de Capinzal será divido em duas catego-
rias:
I – Adulto, de caráter puramente amadorista, constituído por vo-
luntários arregimentados, com mais de 18 (dezoito) anos, que pas-
sem pelo teste de seleção com o Maestro Regente;
II – Infanto-juvenil, constituído por alunos das redes públicas mu-
nicipal e estadual e da rede particular de ensino do município de 
Capinzal, que realizarem as devidas matrículas junto à Secretaria 
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de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 4o São direitos dos integrantes:
I - tomar parte das reuniões;
II – discutir e propor.

Art. 5o São deveres dos integrantes:
I - zelar pela moralidade do Coral;
II - cumprir e fazer cumprir a presente Lei;
III - comparecer nas apresentações, ensaios e reuniões; e
IV - zelar pela conservação do patrimônio do Coral.

Art. 6o Ao infringir qualquer disposição desta Lei, o integrante será 
passível das seguintes penalidades por escrito:
I - observação;
II - suspensão; e
III – exclusão.

Art. 7o O Coral Municipal tem como objetivos:
I - promover a integração da comunidade municipal, sem qualquer 
distinção social, de origem, cor, raça, sexo, religião ou partidária;
II - divulgar e representar o Município de Capinzal na região, no 
estado e no país;
III - oportunizar o desenvolvimento de habilidades artísticas;
IV - despertar o interesse da comunidade para a cultura musical;
V - oportunizar aos integrantes o desenvolvimento da autoexpres-
são, autoconfiança, concentração, disciplina, memorização, per-
cepção auditiva, postura física, respiração, dicção, assim como o 
desenvolvimento das capacidades expressivas, através do fazer 
musical em grupos, focando no processo de formação vocal e edu-
cação musical, numa perspectiva de inclusão, socialização e hu-
manização;
VI – participar de eventos oficiais do Município e/ou quando con-
vidado.

Art. 8o Ao Coral Municipal cabe ensinar, difundir e preservar a cul-
tura através do canto, mediante apresentações públicas por oca-
sião de festividades cívicas e de caráter comunitário.
Parágrafo único. O Coral Municipal poderá apresentar-se fora do 
Município, mediante autorização expressa da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 9o À entidade é vedada qualquer manifestação de caráter po-
lítico ou religioso.

Art.10. O Município disponibilizará ao Coral o Regente, que terá 
remuneração mensal previamente determinada, podendo nomear 
o seu Coordenador dentre os coralistas adultos, após consulta aos 
mesmos.
§ 1o O Coordenador do Coral Adulto constituirá sua equipe de tra-
balho com integrantes do coral.
§ 2o A atividade de Coordenador e de Coralista não será remune-
rada e será considerada “serviço relevante”.
§ 3o A nomeação para Coordenador terá validade por 2 (dois) 
anos, permitida uma recondução por igual período.
§ 4o O Coordenador poderá ser desligado a qualquer tempo, pelo 
município ou por solicitação firmada pela maioria absoluta dos co-
ralistas, com a devida justificativa.

Art. 11. A Prefeitura Municipal terá o encargo de manter o órgão 
criado, colocando à disposição a estrutura necessária para o seu 
pleno funcionamento, podendo contar com a contribuição de asso-
ciados, colaboradores e de órgãos governamentais.

Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão aten-
didas por conta de dotações orçamentárias próprias e donativos 
feitos voluntariamente.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal (SC), 24 de abril de 2018.

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
Os membros desta CCJ acompanham o voto do Relator

Vereador Renato Marcelo Markus-PR
Presidente/Relator

Vereador Alcidir  Afonso Coronetti-MDB
Membro  
Vereador Carlos Adriano Zocoli-PSDB
Membro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL  PARECER DE REDAÇÃO FINAL   O PROJETO 
DE LEI Nº 12

Publicação Nº 1603167

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
PARECER DE REDAÇÃO FINAL

O Projeto de Lei nº 12, de 2018, de origem do Poder Executivo, dis-
põe sobre autorização ao Poder Executivo para aquisição de imóvel 
por desapropriação, de forma amigável ou judicial.

O texto do Projeto foi adequado à técnica legislativa quanto à lin-
guagem e forma, sem que isso implicasse prejuízo ao conteúdo, 
nos termos do art. 144 do Regimento Interno.

Após estas considerações, submeto a esta Comissão o Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nº 12, de 2018.

PROJETO DE LEI Nº 12, DE 13 DE ABRIL DE 2018.
Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel por desapropriação, 
de forma amigável ou judicial, na forma que especifica.

Art. 1º Fica o Município de Capinzal, através do Poder Executivo, 
autorizado a adquirir por desapropriação, de forma amigável ou 
judicial, um imóvel com área de 856,26m² (oitocentos e cinquenta 
e seis metros e vinte e seis centímetros quadrados), registrado no 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal sob Matrí-
cula nº 20.654, de propriedade de Marília Feijó Almeida, portadora 
do CPF nº 032.991.359-02 e de Maíra Feijó Almeida, portadora do 
CPF nº 688.114.549-72, destinado à anexação ao imóvel do Centro 
de Educação Infantil do Loteamento Verdes Campos.
Parágrafo Único. O imóvel objeto desta Lei faz parte do terreno 
com área total de 191.718,36m² (cento e noventa e um mil, se-
tecentos e dezoito metros e trinta e seis centímetros quadrados), 
com acesso à Rua Projetada C do Loteamento Verdes Campos, no 
Bairro São Cristóvão, e faz divisa com o Lote nº 25, da Quadra nº 
387, de propriedade do município de Capinzal.

Art. 2º O imóvel objeto da presente Lei foi avaliado, nos termos 
do competente Processo de Avaliação, em R$ 130.000,00 (cento 
e trinta mil reais).
Parágrafo Único. O pagamento fica vinculado à efetiva escrituração 
e registro do imóvel ao patrimônio municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes com o cumprimento desta Lei cor-
rerão à conta da dotação orçamentária 116 – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 12.365.0060.1.010 
– Construção e adequação de creches e centros municipais de 
educação infantil – 4.4.90.00.00.00.00.00, consignada na Lei Orça-
mentária vigente para este exercício.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal (SC), 24 de abril de 2018.

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
Os membros desta CCJ acompanham o voto do Relator

Vereador Renato Marcelo Markus-PR
Presidente/Relator

Vereador Alcidir Afonso Coronetti-MDB
MembroVereador Carlos Adriano Zocoli-PSDB
Membro

RESUMO DA SESSÃO ITINERANTE NO LOTEAMENTO 
NOVO HORIZONTE 24 DE ABRIL DE 2018

Publicação Nº 1603224

RESUMO DA
SESSÃO ITINERANTE
NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE
24 DE ABRIL DE 2018

● Aprovada a Ata nº 2.952, de 2018, referente à Sessão Especial 
do dia 16/4/2018 e Ata nº 2.953, de 2018, referente à Sessão Ple-
nária do dia 17/4/2018.
● Leitura dos ofícios expedidos e recebidos.
● Deu entrada na Casa e lido na Sessão:
-  Projeto de Lei nº 13, de 2018, ratifica o Protocolo de Intenções e 
autoriza o ingresso do Município de Capinzal no Consórcio Intermu-
nicipal Catarinense - Cimcatarina e dá outras providências.
-  Projeto de Lei Complementar Legislativo nº 1, de 2018, de auto-
ria dos Vereadores Bruno Michel Fávero e Renato Marcelo Markus, 
que autoriza a redução de Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais 
que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e re-
cuperação do meio ambiente.
à Os Projetos foram encaminhados as Comissões competentes 
para análise e Pareceres.
● Aprovado:
-  Projeto de Lei nº 11, de 2018, que institui o Coral Municipal de 
Capinzal, e dá outras providências.
-  Projeto de Lei nº 12, de 2018, que autoriza o Poder Executivo 
adquirir por desapropriação de forma amigável ou judicial imóvel, 
na forma que especifica.
● Expediente dos Vereadores: Indicações: o Vereador Bruno Mi-
chel Fávero apresentou uma indicação. O Vereador Valmor de Var-
gas apresentou duas indicações. O Vereador Lucas Antonio Dorini 
apresentou uma indicação. O Vereador Carlos Adriano Zocoli apre-
sentou uma indicação. Pedidos de Informações: o Vereador Carlos 
Adriano Zocoli apresentou três pedidos de informações.
● Fez uso da Tribuna o Sr. Valdemir Steckling, representante da 
Associação de Moradores Nova Geração, que apresentou o Projeto 
de Reciclagem Transformando Vidas e Construindo Sonhos.
● Palavra Livre.
● Convocação dos Vereadores para a Sessão Plenária no dia 2 de 
maio de 2018, às 20 horas.
● O Vídeo da Sessão está disponível no site www.camaracapinzal.
sc.gov.br, no Link “Sessões Gravadas” e pela página do Facebook 
https://www.facebook.com/cmvcoficial/?fref=ts.

Câmara de Vereadores, 25 de abril de 2018.
Vereador Gilmar Junior da Silveira
Presidente

http://www.camaracapinzal.sc.gov.br
http://www.camaracapinzal.sc.gov.br
https://www.facebook.com/cmvcoficial/?fref=ts
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Catanduvas

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12-2018-1- BATERIAS CHAPECÓ LTDA
Publicação Nº 1604108

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0025/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2018

O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC, localizado na Rua Felipe Schmidt, 1435, Centro, neste município de Catanduvas - SC, representado 
pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, nos termos, da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais n° 
2.354/2018, 2.364/2018 e 2.247/2017, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pre-
gão Presencial para Registro de Preços nº. 0017/2018, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE 
registrar os preços da empresa:

BATERIAS CHAPECÓ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.038.316/0001-09, representada neste ato pelo Sr. Rafael Schneider Dutra, 
portador do CPF n°. 054.836.349-85, para a execução dos serviços descriminados nesta Ata, referentes ao objeto do Pregão Presencial 
supracitado.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta.

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para o fornecimento dos produtos conforme itens abaixo descritos, constantes 
da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata:
Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

1 30 UN Bateria automotiva 60 Amperes (copa alta e copa baixa) - garantia de 
12 meses, com manutenção inclusa. Premium 180,00 5.400,00

2 5 UN Bateria automotiva de 90 Amperes (copa alta e copa baixa) - garantia 
de 12 meses, com manutenção inclusa. Premium 295,00 1.475,00

4 25 UN Bateria automotiva 180 Amperes, garantia de 12 meses, com manu-
tenção inclusa. Premium 495,00 12.375,00

Total 19.250,00

VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS:
Uno, Celta, Kombi, Saveiro, Clio, Voyage, motocicleta Yamaha, Pálio Weekend, Sandero, Gol, QQ, Spin, Livina, Symbol, Jumper, Boxer, Lo-
gan, Master, Ford Transit, Sprinter e eventuais veículos que venham ser adquiridos.

VEÍCULOS PESADOS:
Caminhões caçamba, caminhão tanque, caminhão prancha, tratores de esteira e pneu, retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, rolo com-
pactador, pás carregadeiras, motoniveladoras, mini carregadeira, demais equipamentos agrícolas e similares, micro-ônibus, ônibus escolar 
e eventuais veículos e equipamentos que venham a ser adquiridos.

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC não será obrigada a firmar as 
contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado 
ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de contratação em igualdade de condições.

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 0017/2018 e a proposta da Detentora da Ata.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Catanduvas - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.
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Catanduvas, SC, 24 de abril de 2018.

BATERIAS CHAPECÓ LTDA
Rafael Schneider Dutra
DETENTORA DA ATA

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
ORGÃO GERENCIADOR

Testemunhas:

01. 02.
Nome: Nome:
CPF: CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12-2018-2- CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUTO ELETRICA - ME
Publicação Nº 1604110

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0025/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2018

O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC, localizado na Rua Felipe Schmidt, 1435, Centro, neste município de Catanduvas - SC, representado 
pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Dorival Ribeiro dos Santos, nos termos, da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais n° 
2.354/2018, 2.364/2018 e 2.247/2017, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pre-
gão Presencial para Registro de Preços nº. 0017/2018, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE 
registrar os preços da empresa:

CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUTO ELETRICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.979.817/0001-60, representada neste ato pelo Sr. 
Claudemir Messias Rodrigues, portador do CPF n°. 044.226.709-64, para a execução dos serviços descriminados nesta Ata, referentes ao 
objeto do Pregão Presencial supracitado.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta.

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso para o fornecimento dos produtos conforme itens abaixo descritos, constantes 
da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata:
Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

3 18 UN Bateria automotiva 110 Amperes, garantia de 12 meses, com manu-
tenção inclusa. Real 280,00 5.040,00

5 750,00 HR Serviço de mão de obra e manutenção da parte elétrica de veículos 
leves e médios, incluindo deslocamento (socorro).

Auto Elétrica 
Oeste 50,00 37.500,00

6 900 HR Serviço de mão-de-obra e manutenção da parte elétrica de veículos 
e máquinas pesadas, incluindo deslocamento (socorro)

Auto Elétrica 
Oeste 60,00 54.000,00

Total 96.540,00

VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS:
Uno, Celta, Kombi, Saveiro, Clio, Voyage, motocicleta Yamaha, Pálio Weekend, Sandero, Gol, QQ, Spin, Livina, Symbol, Jumper, Boxer, Lo-
gan, Master, Ford Transit, Sprinter e eventuais veículos que venham ser adquiridos.

VEÍCULOS PESADOS:
Caminhões caçamba, caminhão tanque, caminhão prancha, tratores de esteira e pneu, retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, rolo com-
pactador, pás carregadeiras, motoniveladoras, mini carregadeira, demais equipamentos agrícolas e similares, micro-ônibus, ônibus escolar 
e eventuais veículos e equipamentos que venham a ser adquiridos.

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC não será obrigada a firmar as 
contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado 
ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de contratação em igualdade de condições.

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis.
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2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 0017/2018 e a proposta da Detentora da Ata.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Catanduvas - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Catanduvas, SC, 24 de abril de 2018.

CLAUDEMIR MESSIAS RODRIGUES AUTO ELETRICA
Claudemir Messias Rodrigues
DETENTORA DA ATA

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
ORGÃO GERENCIADOR

Testemunhas:

01. 02.
Nome: Nome:
CPF: CPF:

AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0034/2018 - PREGÃO Nº 0023/2018

Publicação Nº 1604118

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2018

Objeto: Contratação de empresa para conserto e alinhamento de 
chassi do caminhão placa MCU-7230, pertencente a Secretaria de 
Infraestrutura, com aquisição de peças novas e mão de obra.

Abertura das Propostas: 16h15min, do dia 16 de maio de 2018.

Da disponibilização do edital: o edital estará disponível a partir 
do dia 25 de abril de 2018, no endereço http://www.catanduvas.
sc.gov.br/ e na Prefeitura Municipal de Catanduvas – SC.

Maiores Informações: das 13h00min às 19h00min, de segunda a 
sexta-feira pelo telefone (049) 3525-6529.

Catanduvas – SC, 25 de abril de 2018.

Pedro Albino Scapini
Secretária Municipal de Infraestrutura
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Caxambu do Sul

Prefeitura

PP 015/2018 PCS
Publicação Nº 1603133

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PCS

Objeto: Contratação de serviços para ministrar aulas de artesanato em madeira, afim de atender os programas desenvolvidos no CRAS (Cen-
tro de Referência De Assistência Social) atendendo crianças, adolescentes e adultos residentes no Município de Caxambu do Sul, inseridos 
nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, geração de renda e PAIF (Proteção e atendimento integral a família), de acordo 
com as especificações constantes no Anexo “A” deste Edital.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 09/05/2018.
Abertura: dia 09/05/2018, às 09:00 horas.
O Edital e Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 
615, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone (0**49) 3326-0127.

Caxambu do Sul - SC, em 26 de abril de 2018.
GLAUBER BURTET,
Prefeito Municipal.
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Chapadão do Lageado

Câmara muniCiPal

PORTARIA 12/2018
Publicação Nº 1603560

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº12/2018 de 25/04/2018.

EDSON HOFFMANN, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base no que se apresenta o Decreto N°019, de 16.04.2018 do Poder Executivo,

- Considerando as comemorações do dia Mundial do Trabalho, comemorado em 1º (primeiro) de maio.
- Considerando a economia do Erário Público,

RESOLVE:
Art. 1º Será facultativo o "ponto" no dia 30 (trinta) de abril de 2018.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 25 de abril de 2018.
EDSON HOFFMANN
Presidente
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Chapecó

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 63 DE 2018
Publicação Nº 1604107

Portaria Nº 63/18
Concede adicional de qualificação ao servidor efetivo do Poder Legislativo Municipal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CONSIDERANDO, o que dispõe os artigos da Lei Complementar nº 414 de 28 de junho de 2010 e,

RESOLVE:
Art 1º. Conceder ao Servidor do Poder Legislativo CARLOS ROBERTO CARLESSI ocupante do cargo efetivo de Analista Contábil e Financeiro, 
o adicional de qualificação de 5% (cinco por cento) da habilitação de nível de Pós-Graduação.

Art 3º. Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta portaria, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Gabinete do Presidente, em 24 de abril de 2018
JOÃO LUÍS SIQUEIRA
Presidente em exercício
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Cocal do Sul

Prefeitura

AVISO RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/
PMCS/2018

Publicação Nº 1604169

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/PMCS/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/PMCS/2018 (Registro de Preços)

O MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL leva ao conhecimento dos in-
teressados que o edital acima epigrafado foi retificado. A data de 
abertura foi alterada, conforme informações abaixo
Objeto: Registro de preço de material esportivo, medalhas e tro-
féus, para uso no município de Cocal do Sul/SC.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Recebimento dos envelopes: Até às 08h15min do dia 08/05/2018.
Abertura: Dia 08/05/2018, às 08h30min.
Informações complementares: O Edital Retificado em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.
gov.br, link “Licitações”, na pasta do referido processo. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Po-
lidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 
12h00min e das 13h00min às 16h30min, pelo telefone (48) 3444-
6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.

Cocal do Sul, 26 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

DECRETO SAF/N. 287/18
Publicação Nº 1603069

DECRETO SAF/Nº. 287/18, de 19 de abril de 2018.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO 
CONCURSO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, PARA ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚ-
BLICO MUNICIPAL.

ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal de Cocal do Sul, usando de 
suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, a 
Lei Complementar nº. 06/2003, Lei Complementar nº. 35/2011, Lei 
nº. 1.221/2014, e suas alterações posteriores, e

CONSIDERANDO a realização de Concurso Público para provimento 
efetivo no serviço público municipal, conforme Edital nº 01/2017, 
de 09 de outubro de 2017, homologado através do Decreto SAF/Nº 
15/18, de 22 de janeiro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o candidato aprovado no Concurso Público 
da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, realizado de acordo com 
o Edital n° 01/2017, de 09 de outubro de 2017, conforme rela-
cionado no Anexo Único deste Decreto, obedecendo à ordem de 
classificação.
Art. 2º O candidato têm o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a con-
tar da data da publicação deste Decreto, para tomar posse.
Art. 3º No ato da posse o candidato deve apresentar os seguintes 
documentos:
a) comprovação da idade mínima de 18 anos;
b) prova de quitação das obrigações eleitorais;
c) prova de quitação das obrigações militares, para os candidatos 

do sexo masculino;
d) comprovação da escolaridade, conforme estabelecido no edital;
e) comprovação da capacidade técnica (qualificação para o exercí-
cio da função) conforme estabelecido no edital;
f) comprovação de idoneidade moral mediante apresentação do 
atestado de antecedentes emitidos por órgão competente;
g) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, 
as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei 
nº 8.112/1990;
h) declaração de bens, na forma da Lei nº 8.730/1993;
i) declaração negativa de acumulação de cargo público;
j) atestado de médico declarando aptidão para exercer o respectivo 
cargo;
k) nacionalidade brasileira ou gozo das prerrogativas insertas nos 
Decretos nºs 70.391/1972 e 70.436/1972.
Parágrafo único. Não serão aceitos protocolos dos documentos exi-
gidos, nem fotocópias não autenticadas.
Art. 4º Será considerado desistente e, portanto, eliminado do con-
curso publico o candidato que não comparecer nas datas estabele-
cidas para posse, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.
Parágrafo único. A falta de um único documento inabilitará o can-
didato á posse do cargo.
Art. 5º O nomeado para posse será lotado de acordo com a conve-
niência da Administração, no respectivo cargo a que se inscreveu e 
fora considerado aprovado, conforme Edital.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 19 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

ANEXO ÚNICO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
CLASSIFICA-
ÇÃO

Nº INSCRI-
ÇÃO CANDIDATO

2 1025 DENILSON PEREIRA

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 19 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

DECRETO SAF/N. 299/18
Publicação Nº 1603070

DECRETO SAF/Nº. 299/18, de 20 de abril de 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atri-
buições, resolve:

NOMEAR
RENATA MARCELO DA SILVA, portadora do CPF nº. 054.225.229-
58, Professor ACT 30 horas, para atuar na Instituição de Educação 
Infantil Zilda Búrigo Bosa, a partir de 17 de abril de 2018.
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Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 20 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLÉDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

DECRETO SAF/N. 301/18
Publicação Nº 1603068

DECRETO SAF/Nº. 301/18, de 24 de abril de 2018.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO 
CONCURSO PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL NO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE COCAL DO SUL – ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA, PARA ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal de Cocal do Sul, usando de 
suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, a 
Lei Complementar nº 60, de 15 de julho de 2015, e
CONSIDERANDO a realização de Concurso Público para provimento 
efetivo no serviço público municipal, conforme Edital nº 002/2015, 
de 20 de novembro de 2015, homologado através do Decreto SAF/
Nº 51/16, de 02 de fevereiro de 2016.

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o candidato aprovado no Concurso Público 
do Quadro de Pessoal no Fundo Municipal de Saúde de Cocal do 
Sul – E.S.F – Estratégia Saúde da Família, realizado de acordo com 
o Edital n° 002/2015, de 20 de novembro de 2015, conforme re-
lacionado no Anexo Único deste Decreto, obedecendo à ordem de 
classificação.
Art. 2º O candidato têm o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a con-
tar da data da publicação deste Decreto, para tomar posse.
Art. 3º No ato da posse o candidato deve apresentar os seguintes 
documentos:
a) comprovação da idade mínima de 18 anos;
b) prova de quitação das obrigações eleitorais;
c) prova de quitação das obrigações militares, para os candidatos 
do sexo masculino;
d) comprovação da escolaridade, conforme estabelecido no edital;
e) comprovação da capacidade técnica (qualificação para o exercí-
cio da função) conforme estabelecido no edital;
f) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as 
penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº 
8.112/1990;
g) declaração de bens, na forma da Lei nº 8.730/1993;
h) declaração negativa de acumulação de cargo público;
i) atestado de médico declarando aptidão para exercer o respectivo 
cargo;
j) nacionalidade brasileira ou gozo das prerrogativas insertas nos 
Decretos nºs 70.391/1972 e 70.436/1972.
Parágrafo único. Não serão aceitos protocolos dos documentos exi-
gidos, nem fotocópias não autenticadas.
Art. 4º Será considerado desistente e, portanto, eliminado do con-
curso publico o candidato que não comparecer nas datas estabele-
cidas para posse, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.
Parágrafo único. A falta de um único documento inabilitará o can-
didato á posse do cargo.
Art. 5º O nomeado para posse será lotado de acordo com a conve-
niência da Administração, no respectivo cargo a que se inscreveu e 
fora considerado aprovado, conforme Edital.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 24 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

ANEXO ÚNICO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICA-
ÇÃO

Nº INSCRI-
ÇÃO CANDIDATO

4º 258323 Flávio Teixeira

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 24 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e
Finanças Públicas

DECRETO SAF/N. 302/18
Publicação Nº 1603073

DECRETO SAF/Nº. 302/18, de 24 de abril de 2018.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO 
PROCESSO SELETIVO EDITAL 002/17, PARA PREENCHIMENTO DE 
FUNÇÕES TEMPORÁRIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL 
DO SUL.

ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal de Cocal do Sul, usando de 
suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, a 
Lei Complementar nº 06/2003; Lei Complementar nº 35/2011 e Lei 
1.221/2014 e suas alterações e
CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo para preenchi-
mento de funções temporárias para Prefeitura Municipal de Cocal 
do Sul, conforme Edital nº 002/17, homologado através do Decreto 
SAF/Nº 582/17, de 20 de dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o candidato aprovado no Processo Seletivo 
da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, realizado de acordo com 
o Edital n° 002/2017, de 17 de outubro de 2017, conforme rela-
cionado no Anexo Único deste Decreto, obedecendo à ordem de 
classificação.
Art. 2º O candidato têm o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a con-
tar da data da publicação deste Decreto, para tomar posse.
Art. 3º No ato da posse o candidato deve apresentar os seguintes 
documentos:
a) comprovação da idade mínima de 18 anos;
b) prova de quitação das obrigações eleitorais;
c) prova de quitação das obrigações militares, para os candidatos 
do sexo masculino;
d) comprovação da escolaridade, conforme estabelecido no edital;
e) comprovação da capacidade técnica (qualificação para o exercí-
cio da função) conforme estabelecido no edital;
f) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as 
penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei nº 
8.112/1990;
g) declaração de bens, na forma da Lei nº 8.730/1993;
h) declaração negativa de acumulação de cargo público;
i) atestado de médico declarando aptidão para exercer o respectivo 
cargo;
j) nacionalidade brasileira ou gozo das prerrogativas insertas nos 
Decretos nºs 70.391/1972 e 70.436/1972.
Parágrafo único. Não serão aceitos protocolos dos documentos exi-
gidos, nem fotocópias não autenticadas.
Art. 4º Será considerado desistente e, portanto, eliminado do pro-
cesso seletivo o candidato que não comparecer nas datas estabe-
lecidas para posse, ou deixar de cumprir os requisitos exigidos.
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Parágrafo único. A falta de um único documento inabilitará o can-
didato á posse do cargo.
Art. 5º O nomeado para posse será lotado de acordo com a conve-
niência da Administração, no respectivo cargo a que se inscreveu e 
fora considerado aprovado, conforme Edital.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 24 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e
Finanças Públicas

ANEXO ÚNICO

MOTORISTA DE AUTOMÓVEL
CLASSIFICA-
ÇÃO

Nº INSCRI-
ÇÃO CANDIDATO

1º 147431 Gardel Machado

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 24 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e
Finanças Públicas

DECRETO SAF/N. 303/18
Publicação Nº 1603075

DECRETO SAF/Nº. 303/18, de 24 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atri-
buições, resolve:

EXONERAR A PEDIDO

DENIS PEREIRA, Operador de Escavadeira Hidráulica, nomeado 
pelo Decreto SAF/N. 121/18, de 15 de fevereiro de 2018, a partir 
de 23 de abril de 2018.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 24 de abril de 2018.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e
Finanças Públicas

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/
PMCS/2018

Publicação Nº 1603487

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2018.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL.
DETENTORA DA ATA: VERTIGO INFORMÁTICA LTDA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 181/PMCS/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/PMCS/2018.

Objeto: Registro de preços de equipamentos de informática, para 
aquisições futuras, no atendimento ao Município de Cocal do Sul.
Assinatura: 28/03/2018
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
Valor: R$ 33.894,00 (trinta e três mil e oitocentos e noventa e 
quatro reais).

Detalhes completos da ata no Site da Prefeitura: www.cocaldosul.
sc.gov.br.
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Concórdia

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL N° 51/2018 – PMC

Publicação Nº 1603178

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018 -  PMC
Aquisição de Bens

Objeto: Aquisição e aplicação de vacina trivalente, contra as in-
fluenzas (fragmentada e inativada), temporada 2018, para os ser-
vidores público municipais de Concórdia de acordo com a Lei Com-
plementar n° 750 de 18 de abril de 2018, conforme especificações 
constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Tipo: Menor Preço Por Item
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 09/05/2018.
Abertura: dia 10/05/2018 as 08h30min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.
br, link “Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na 
Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada 
na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, 
das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo 
telefone (49) 3441-2205.

Concórdia, SC, 25 de abril de 2018.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Autoridade Competente

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018 - PMC

Publicação Nº 1603940

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018 – PMC

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA vem por meio desta, convocar o re-
presentante legal da empresa AFIRMA ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.205.684/0001-81, com sede na 
Rua Treze de Maio, 330, Estancia Pinhais, Pinhais, PR, para assi-
natura do Contrato n° 167/2018 originada através da Dispensa de 
licitação supracitada.

A não assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da veiculação desta publicação, conforme previsto no Artigo 
64, caput da Lei Federal 8.666/93, acarretará na aplicação das pe-
nas prevista no item 13 do Edital.

Concórdia, SC, 25 de abril de 2018.

DANIEL FAGANELLO
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 5/2018 – FMC
Publicação Nº 1603177

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 5/2018
Objeto: A Fundação Municipal de Cultura, estabelecida neste Mu-
nicípio de Concórdia, SC, Rua Abramo Eberle, 322, Centro, através 
de seu Diretor Superintende, senhor Júlio Gomes, comunica a to-
dos os interessados que estão abertas as inscrições para credencia-
mento de interessados pessoa física ou jurídica, para patrocínio em 
forma de fornecimento de acessório, visando à realização Concurso 
“Miss Concórdia 2018.
Credenciamento: A partir de 26/04/2018 até 08/05/2018.
Informações complementares: Quaisquer dúvidas que pairarem 
sobre esse Edital poderão ser esclarecidas junto à Fundação Mu-
nicipal de Cultura, sito a Rua Abramo Eberle nº 322, Concórdia 
SC, ou através do telefone nº (49) 3444 7781, 3442 3930 ou 3442 
3248 , em horário de expediente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 
17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado ou e-mail cultura@
concordia.sc.gov.br ou culturaadministrativo@concordia.sc.gov.br.

Concórdia, SC, 20 de abril de 2018.
JÚLIO GOMES
Diretor-Superintendente da FMC

EXTRATO 1° TA CONTRATO N° 36/2017 - PMC
Publicação Nº 1603889

Contrato Nº : 36/2017
Aditivo Nº : 1TA CT 36/2017/2018
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : CBA INFORMÁTICA LTDA
Licitação : Pregão Presencial 15/2017
Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de atividades vinculadas à informática, compreendendo 
a consultoria, assessoria, planejamento, instalação, implantação, 
manutenção, assistência e suporte, visando ao atendimento da de-
manda de todo o parque de informática do município.
Vigência : Início: 10/04/2018 Término: 09/04/2019
Assinatura : 09/04/2018
Valor R$ : 132.600,00 (Cento e Trinta e Dois Mil e Seiscentos Reais 
)

Dotação : 11 - 02.001.2002.333903401000000.01000001

Dotação : 12 - 02.001.2003.333903401000000.01000001

EXTRATO 1° TA CONTRATO N° 90/2017 - PMC
Publicação Nº 1603879

Contrato Nº : 90/2017
Aditivo Nº : 1TA CT 90/2017/2018
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : BEATRIZ AUGUSTA GONÇALVES MARTINS EIRELI ME
Licitação : Pregão Eletrônico 1/2017
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de 

mailto:cultura@concordia.sc.gov.br
mailto:cultura@concordia.sc.gov.br
mailto:culturaadministrativo@concordia.sc.gov.br
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monitoramento eletrônico e fornecimento de equipamentos para 
os Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Básicas Muni-
cipais, Centro Administrativo Municipal, Terminal Rodoviário Neudy 
Primo Massolini, PROCON e FUMDEMA, com recursos federais, es-
taduais e próprios, conforme descrições constantes nos anexos "A" 
e "B" do edital.
Vigência : Início: 22/04/2018 Término: 31/12/2018
Assinatura : 18/04/2018
Valor R$ : 29.243,37 (Vinte e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Três 
Reais e Trinta e Sete Centavos )

Dotação : 26 - 04.001.2007.333903401000000.01000001

Dotação : 64 - 06.002.2017.333903977000000.01010000

Dotação : 74 - 06.004.2018.333903977000000.01190000

Dotação : 325 - 18.001.2501.333903977000000.01000001

Dotação : 367 - 06.002.2013.333903977000000.03360000

Dotação : 369 - 06.004.2018.333903977000000.03360000

EXTRATO 1° TA CONTRATO N° 91/2017 - PMC
Publicação Nº 1603882

Contrato Nº : 91/2017
Aditivo Nº : 1TA CT 91/2017/2018
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : DETTECTOR MONITORAMENTO LTDA - ME
Licitação : Pregão Eletrônico 1/2017
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de 
monitoramento eletrônico e fornecimento de equipamentos para 
os Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Básicas Muni-
cipais, Centro Administrativo Municipal, Terminal Rodoviário Neudy 
Primo Massolini, PROCON e FUMDEMA, com recursos federais, es-
taduais e próprios, conforme descrições constantes nos anexos "A" 
e "B" do edital.
Vigência : Início: 22/04/2018 Término: 31/12/2018
Assinatura : 18/04/2018
Valor R$ : 4.798,34 (Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais 
e Trinta e Quatro Centavos )

Dotação : 26 - 04.001.2007.333903401000000.01000001

Dotação : 64 - 06.002.2017.333903977000000.01010000

Dotação : 74 - 06.004.2018.333903977000000.01190000

Dotação : 325 - 18.001.2501.333903977000000.01000001

Dotação : 367 - 06.002.2013.333903977000000.03360000

Dotação : 369 - 06.004.2018.333903977000000.03360000

EXTRATO 1° TA CONTRATO N° 92/2017 - PMC
Publicação Nº 1603885

Contrato Nº : 92/2017
Aditivo Nº : 1TA CT 92/2017/2018
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : PÁTRIA SEGURANÇA EIRELI
Licitação : Pregão Eletrônico 1/2017
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de 

monitoramento eletrônico e fornecimento de equipamentos para 
os Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Básicas Muni-
cipais, Centro Administrativo Municipal, Terminal Rodoviário Neudy 
Primo Massolini, PROCON e FUMDEMA, com recursos federais, es-
taduais e próprios, conforme descrições constantes nos anexos "A" 
e "B" do edital.
Vigência : Início: 22/04/2018 Término: 31/12/2018
Assinatura : 18/04/2018
Valor R$ : 113.424,48 (Cento e Treze Mil, Quatrocentos e Vinte e 
Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos )

Dotação : 26 - 04.001.2007.333903401000000.01000001

Dotação : 64 - 06.002.2017.333903977000000.01010000

Dotação : 74 - 06.004.2018.333903977000000.01190000

Dotação : 325 - 18.001.2501.333903977000000.01000001

Dotação : 367 - 06.002.2013.333903977000000.03360000

Dotação : 369 - 06.004.2018.333903977000000.03360000

EXTRATO 2° TA CONTRATO N° 93/2017 - PMC
Publicação Nº 1603898

Contrato Nº : 93/2017
Aditivo Nº : 2TA Ctr 93/2017/2018
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : OTTO HIRT
Licitação : Inexigibilidade 13/2017
Objeto : Contratação de empresa para o fornecimento de refeiçoes 
para os servidores que trabalham no interior do Município, para o 
ano de 2017.
Vigência : Início: 20/04/2018 Término: 19/04/2019
Assinatura : 16/04/2018
Valor R$ : 6.802,50 (Seis Mil, Oitocentos e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos )

Dotação : 187 - 11.001.2041.333903623000000.01000001

EXTRATO DO CONTRATO N° 167/2018 - PMC
Publicação Nº 1603862

Contrato Nº : 167/2018
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : AFIRMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Licitação : Dispensa de Licitação 13/2018
Objeto : Contratação de serviços de engenharia para elaboração de 
parecer técnico sobre a condição atual de mistura asfáltica da Rua 
Tancredo de Almeida Neves.
Vigência : Início: 16/04/2018 Término: 15/06/2018
Assinatura : 16/04/2018
Valor R$ : 12.000,00 (Doze Mil Reais )

Dotação : 357 - 08.001.2029.333903905000000.03000001
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Cordilheira Alta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 37/2018
Publicação Nº 1603697

Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal em Exercício, torna público a todos os interessados, que estará reali-
zando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e 
demais normas aplicáveis, conforme informações abaixo:

Processo Administrativo n.37/2018
Pregão Presencial n.16/2018
Tipo: Menor preço Global

Objeto: A presente licitação tem por objeto a FABRICAÇÃO DE CARROCERIA PRANCHA PERSONALIZADA E SERVIÇO DE ALONGAMENTO 
ENTRE EIXOS DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 2726, ANO 2009, PLACA MGU 9496, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELE-
TRICO E PNEUMÁTICO, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS de acordo com as especificações constantes no anexo “A” deste edital.

Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 11/05/2018.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 11/05/2018.

O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, 
ou ainda no site www.pmcordi.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.

Cordilheira Alta, 25 de Abril de 2018.
ALTEMIR PEDERSSETTI
Prefeito Municipal em Exercício

http://www.pmcordi.sc.gov.br
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Coronel Freitas

Prefeitura

TOMADA DE PREÇOS 05/2018
Publicação Nº 1603308

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital Tomada de Preço Nº 05/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Tipo: Menor Preço Global.
Entrega dos envelopes: até as 08h30min do dia 11/05/2018.
Abertura dos envelopes: na sequência às 08h30min do dia 11/05/2018.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 
07:00 às 11:30 e das 13:00 até às 17:00 ou pelo fone 3347.3421.

Coronel Freitas (SC) 25 de abril de 2018
Izeu Jonas Tozetto
Prefeito Municipal
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Correia Pinto

Prefeitura

DECRETO Nº 1305/2018
Publicação Nº 1604022

DECRETO Nº 1305/2018
DE 24 DE ABRIL DE 2018

CELSO ROGÉRIO ALVES RIBEIRO, Prefeito do Município de Correia 
Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso VIII, do art. 95, da Lei Orgânica do Município 
de Correia Pinto, DECRETA:

“REGULARIZA DOAÇÃO DOS IMÓVEIS CONCEDIDOS PELO INCISO 
V, ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 594, DE 18 DE OUTRUBRO DE 
1995, DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CONSIDERANDO que é prioridade a permanência da população na 
área em que se encontra, assegurando o nível adequado de habi-
tabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanís-
tica, social e ambiental da área ocupada;

CONSIDERANDO a identificação de situações de irregularidade e 
o interesse público e social na concessão de escritura definitiva 
evitando os contratos de gaveta;

CONSIDERANDO o levantamento social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Habitação, do estudo socioeconômico e cadas-
tro dos beneficiados;

CONSIDERANDO a necessidade de dar qualidade de vida digna ga-
rantindo acesso a moradia com condições de habitabilidade, priori-
zando as famílias de baixa renda e que já estão na posse dos lotes.

CONSIDERANDO a necessidade de regularização das terras para a 
implantação dos instrumentos da política urbana, previsto no Esta-
tuto das Cidades atendendo ao princípio constitucional da função 
social da cidade e da propriedade.

CONSIDERANDO a necessidade do título de propriedade possibi-
litando a garantia real para operações de crédito para que os be-
neficiados sejam contemplados com programas como Minha Casa 
Minha Vida, dentre outros previstos no Sistema Nacional de Habi-
tação de Interesse Social.
CONSIDERANDO que o terreno foi adquirido pela municipalidade 
há mais de 20 (vinte) anos e destinado para habitação, pendente 
apenas a transmissão da propriedade, de acordo com análise e 
levantamento social e econômico realizado pelos profissionais da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 594/95, que “au-
toriza o Poder Executivo Municipal a doar imóveis de área verde e 
outros” e que em seu art. 1º, §1º, autorizou o Poder Executivo a 
disciplinar as formas e métodos de doação dos imóveis através de 
decreto,

CONSIDERANDO que a regularização da propriedade imobiliária é 
importante fator de desenvolvimento econômico do município.

Art. 1º - Para fins de regularização das atuais ocupações existentes 
dos imóveis localizados no Loteamento COHAB II, Bairro Nossa Se-
nhora do Rosário, neste Município, fica autorizada a concessão de 
escritura pública de doação aos beneficiários identificados a seguir:

I - Matrícula 12.437 - Loteamento COHAB II, Lote 09 da Quadra A 

- área de 200,00m², doado a JOCIMAR TELES - CPF nº 056.411.219-
40;
II - Matrícula 12.439 - Loteamento COHAB II, Lote 11 da Quadra 
A - área de 200,00m², doado a VALESCA LAURINDA BERNARDINO 
- CPF nº 033.877.299-52;
III - Matrícula 12.442 - Loteamento COHAB II, Lote 03 da Quadra 
B - área de 200,00m², doado a SALETE PEREIRA DA LUZ - CPF nº 
708.001.469-72;
IV - Matrícula 12.445 - Loteamento COHAB II, Lote 06 da Quadra 
B - área de 200,00m², doado a ZILDA CAMARGO OZORIO ROSA DE 
SOUSA - CPF nº 046.075.579-00;
V - Matrícula 12.452 - Loteamento COHAB II, Lote 13 da Quadra 
B - área de 200,00m², doado a SUSANA PEREIRA DA SILVA - CPF 
nº 076041.849-79;
VI - Matrícula 12.455 - Loteamento COHAB II, Lote 16 da Quadra 
B - área de 200,00m², doado a CLAUDINÉIA FURTADO RIBEIRO 
DOS SANTOS - CPF nº 063.722.439-62;
VII - Matrícula 12.458 - Loteamento COHAB II, Lote 19 da Qua-
dra B - área de 200,00m², doado a ADENIR VICENTE - CPF nº 
034.494.509-05;
VIII - Matrícula 12.459 - Loteamento COHAB II, Lote 20 da Quadra 
B - área de 200,00m², doado a MARIA ELENA RAMOS - CPF nº 
029.154.849-02;
IX - Matrícula 12.460 - Loteamento COHAB II, Lote 21 da Quadra 
B - área de 200,00m², doado a CLARA PERERA RODRIGUES - CPF 
nº 916.238.049-49;
X - Matrícula 12.463 - Loteamento COHAB II, Lote 02 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a SIRLEY TEREZINHA RIBEIRO - CPF 
nº 018.207.409-94;
XI - Matrícula 12.466 - Loteamento COHAB II, Lote 05 da Qua-
dra C - área de 200,00m², doado a CLAUDIO RAMOS - CPF nº 
400.879.569-34;
XII - Matrícula 12.467 - Loteamento COHAB II, Lote 06 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a IDALINA DE LIMA VITOR - CPF nº 
042.071.899-04;
XIII - Matrícula 12.468 - Loteamento COHAB II, Lote 07 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a MARILISA RIBEIRO GONÇALVES - 
CPF nº 049.028.229-62;
XIV - Matrícula 12.475 - Loteamento COHAB II, Lote 14 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a ROSENIR DE FÁTIMA RODRIGUES 
DE MACEDO - CPF nº 057.193.319-05;
XV - Matrícula 12.476 - Loteamento COHAB II, Lote 15 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a MARCELINA DA SILVA ANTUNES - 
CPF nº 559.197.239-04;
XVI - Matrícula 12.481 - Loteamento COHAB II, Lote 20 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a TERVINA DOS SANTOS DA CRUZ - 
CPF nº 613.202.349-68;
XVII - Matrícula 12.482 - Loteamento COHAB II, Lote 21 da Quadra 
C - área de 200,00m², doado a IDALVINA PIRES DE MORAES - CPF 
nº 477.995.369-34;
XVIII - Matrícula 12.484 - Loteamento COHAB II, Lote 01 da Qua-
dra D - área de 200,00m², doado a PRISCILA VANESSA ZARDO 
- CPF nº 079.292.769-96;
XIX - Matrícula 12.488 - Loteamento COHAB II, Lote 05 da Quadra 
D - área de 200,00m², doado a MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA 
- CPF nº 049.444.849-09;
XX - Matrícula 12.492 - Loteamento COHAB II, Lote 09 da Quadra D 
- área de 200,00m², doado a ARI CASTILHO - CPF nº 486.021.839-
68;
XXI - Matrícula 12.499 - Loteamento COHAB II, Lote 16 da Quadra 
D - área de 200,00m², doado a PAMELA FERNANDA SILVA SOUZA 
- CPF nº 080.102.979-17;
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XXII - Matrícula 12.501 - Loteamento COHAB II, Lote 18 da Quadra 
D - área de 200,00m², doado a LUCIANA RIBEIRO DELFES - CPF 
nº 066.575.419-10;
XXIII - Matrícula 12.502 - Loteamento COHAB II, Lote 19 da Qua-
dra D - área de 200,00m², doado a ANDRÉIA APARECIDA CORDEI-
RO - CPF nº 495.515.669-04;
XXIV - Matrícula 12.503 - Loteamento COHAB II, Lote 20 da Qua-
dra D - área de 200,00m², doado a DILETA NORATO DOS SANTOS- 
CPF nº 044.721.579-50;
XXV - Matrícula 12.507 - Loteamento COHAB II, Lote 02 da Quadra 
E - área de 200,00m², doado a MARIA DE LIMA MUNIZ - CPF nº 
987.512.479-68;
XXVI - Matrícula 12.512 - Loteamento COHAB II, Lote 07 da Qua-
dra E - área de 200,00m², doado a ADRIANA APARECIDA DE JE-
SUS MAZUR - CPF nº 071.212.579-55;
XXVII - Matrícula 12.525 - Loteamento COHAB II, Lote 20 da Qua-
dra E - área de 200,00m², doado a MARIA ANTONIA RIBEIRO DEL-
FES - CPF nº 016.814.059-46;
XXVIII - Matrícula 12.527 - Loteamento COHAB II, Lote 22 da Qua-
dra E - área de 200,00m², doado a ROSANGELA SOUZA DA CRUZ 
- CPF nº 035.325.709-55;
XXIX - Matrícula 12.533 - Loteamento COHAB II, Lote 06 da Qua-
dra F - área de 200,00m², doado a HELENA SOUZA DA CRUZ - CPF 
nº 933.576.309-82;
XXX - Matrícula 12.500 - Loteamento COHAB II, Lote 17 da Quadra 
D - área de 200,00m², doado a KAROLINE DE MORAES CASTILHO 
- CPF nº 058.129.739-38;
XXXI - Matrícula 12.485 - Loteamento COHAB II, Lote 02 da Qua-
dra D - área de 200,00m², doado a SIRLENE LEMOS ZARDO - CPF 
nº 016.369.679-90;
XXXII - Matrícula 12.529 - Loteamento COHAB II, Lote 02 da Qua-
dra F - área de 200,00m², doado a DAIANE SCHROEDER DE SOU-
ZA - CPF nº 098.356.709-35;
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 24 de abril de 2018.
CELSO ROGÉRIO ALVES RIBEIRO
Prefeito
Registre-se e Publique-se

SILVANA BERNARDI DUARTE
Chefe de Gabinete

PREGÃO PRESENCIAL PMCP Nº 25/2018
Publicação Nº 1603191

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 – PMCP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PIN-
TO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES: Menor Preço 
por Item. Abertura dos envelopes: 09/05/2018 às 09:00 horas. 
Base Legal: Lei n. 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Ordinária Municipal n. 
1.414/2007, e demais legislação pertinente à matéria. O edital po-
derá ser obtido no setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal, sito na Rua Duque de Caxias, 3601, Centro, Correia Pin-
to-SC, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 12:00h e das 
13:30h às 17:30h, ou em www.correiapinto.sc.gov.br.

Correia Pinto/SC, 25 de abril de 2018.
CELSO ROGÉRIO ALVES RIBEIRO
Prefeito

TOMADA DE PREÇO Nº 27/2018 PMCP
Publicação Nº 1603174

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
PROCESSO LICITATÓRIO 27/2018 – PREFEITURA
TOMADA DE PREÇOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS 
NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CORREIA PINTO/SC. Menor Preço Global. Abertura dos envelopes: 
14.05.2018 às 09:00 horas. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2007, e de-
mais legislação pertinente a matéria. O edital poderá ser obtido na 
Prefeitura Municipal sito na Rua Duque de Caxias, 1569, Centro, 
Correia Pinto - SC, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 
12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou em www.correiapinto.
sc.gov.br.

Correia Pinto/SC, 25 de abril de 2018.
Celso Rogério Alves Ribeiro
Prefeito

http://www.correiapinto.sc.gov.br
http://www.correiapinto.sc.gov.br
http://www.correiapinto.sc.gov.br
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Corupá

Prefeitura

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 024/2018 PROCESSO SELETIVO 002/2017
Publicação Nº 1603267

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443- Fone 375-6500 - 89.278-000 - -SC www.corupa.sc.gov.br - corupa@corupa.sc.gov.br
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 024/2018
PROCESSO SELETIVO 002/2017

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, com fun-
damento no que lhe faculta a Lei complementar nº 014/09, de 15 de novembro de 2009, resolve tornar publico:

Ficam convocados os candidatos aprovados do Processo Seletivo Edital Nº 002/2017 para que se dirijam a Prefeitura Municipal de Corupá 
no setor de Recursos Humanos, conforme tabela abaixo, para tratarem de assunto(s) referente(s) à(s) Contratação(es) Temporária(s) do 
ano de 2018.

Informamos que o(s) candidato(s) convocado(s) por este Edital que não comparecerem serão considerados desistentes e eliminados, sendo 
substituídos pelo próximo aprovado, obedecendo á ordem de classificação.

Conforme o EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, nos itens:
16.6. O candidato, após receber a convocação terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestar seu interesse na vaga e/ou requerer prazo 
de até 05 (cinco) dias para apresentar a documentação exigida para a contratação ou apresentar sua carta de desistência.
16.7. O candidato aprovado no seletivo, que não quiser ser nomeado, quando convocado, poderá requerer sua reclassificação para o último 
lugar dos classificados.

16.8. O candidato que não se manifestar junto a setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Corupá, até a data estabelecida conforme 
item 16.6, será excluído da vaga deste Processo Seletivo.

16.10. A inobservância do subitem 16.8, implicará na desclassificação da vaga do Processo Seletivo.
Serão contratados apenas os candidatos habilitados conforme as vagas disponibilizadas na tabela abaixo. Os demais classificados continu-
arão no aguardo de nova publicação de edital de chamamento.

A apresentação dos candidatos para cada área obedecerá rigorosamente à classificação e será de acordo com a data e horário abaixo.

CARGO VAGAS DISPONÍVEIS DIA HORÁRIO CONVOCADOS

Auxiliar de setor 2 02/05/2018 08:30 Classificado nº 16 ao 20

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, Santa Catarina, aos 25 dias do mês de abril de 2018.
JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNCIPAL DE CORUPÁ

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.
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Cunha Porã

Prefeitura

PORTARIA 213
Publicação Nº 1603071

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0213 de 20 de março de 2018.

Ementa: CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR GRAU DE INSTRUÇÃO A 
SERVIDOR MUNICIPAL ARLANDO NILSON OCUPANTE DO CARGO 
DE MOTORISTA.

Em: 20 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 214
Publicação Nº 1603083

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0214 de 20 de março de 2018.

Ementa: DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO POR NOVA HABILITAÇÃO 
DA SERVIDR MUNICIPAL EDERSON LAUSCHNER.

Em: 20 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 215
Publicação Nº 1603086

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0215 de 20 de março de 2018.

Ementa: AUTORIZA SERVIDOR FRANCIELI WOLFF A CONDUZIR 
VEICULOS DO MUNICÍPIO.

Em: 20 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 216
Publicação Nº 1603088

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0216 de 21 de março de 2018.

Ementa DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE AULAS EXCEDENTES A 
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MÊS DE MARÇO DE 
2018.
Em: 21 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 217
Publicação Nº 1603089

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0217 de 23 de março de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEISE PIMMEL 
PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL.
Em: 23 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 218
Publicação Nº 1603091

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0218 de 23 de março de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO VANICIA DUMKE 
PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL.
Em: 23 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 219
Publicação Nº 1603094

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0219 de 23 de março de 2018.

Ementa: EXONERA LIBERA LIMA CONTRATADA EM CARATER TEM-
PORÁRIO PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSORA DE EN-
SINO FUNDAMENTAL.
Em: 23 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 220
Publicação Nº 1603097

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0220 de 23 de março de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO KELLEN BOURS-
CHEID KIPPER PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL.
Em: 23 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal
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PORTARIA 221
Publicação Nº 1603099

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0221 de 23 de março de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO TAÍS CIDA TAT-
TO FREITAG PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE 
ARTES.
Em: 23 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 222
Publicação Nº 1603100

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0222 de 23 de março de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO ROSINA ANA 
KUNTZLER PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EN-
SINO FUNDAMENTAL - INGLÊS.
Em: 23 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 223
Publicação Nº 1603103

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0223 de 29 de março de 2018.

Ementa: CONCEDE LICENÇA PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL 
DILSON MULLER.
Em: 29 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 224
Publicação Nº 1603104

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0224 de 29 de março de 2018.

Ementa: EXONERA A PEDIDO SANDRO FURST CONTRATADO EM 
CARATER EFETIVO PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE DIRETOR DE 
PLANEJAMENTO E OBRAS.
Em: 29 de março de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 225
Publicação Nº 1603105

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0225 de 04 de abril de 2018.

Ementa: PRORROGAR LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES AO SERVIDOR MUNICIPAL CLAUDIR DE COSTA.

Em: 04 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 226
Publicação Nº 1603108

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0226 de 09 de abril de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO KARINI A.S PUL-
TER PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL.
Em: 09 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 227
Publicação Nº 1603114

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0227 de 09 de abril de 2018.

Ementa: CONCEDE LICENÇA PREMIO À SERVIDOR MUNICIPAL 
CELI SIDONIA VOESE.
Em: 09 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 228
Publicação Nº 1603116

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0228 de 09 de abril de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO IASMIN LIMA 
PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS.
Em: 09 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 229
Publicação Nº 1603119

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0229 de 09 de abril de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO IASMIN LIMA 
PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS.
Em: 09 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal
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PORTARIA 230
Publicação Nº 1603122

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0230 de 09 de abril de 2018.

Ementa: NOMEIA MARLISE MOHR PARA O CARGO EM COMISSÃO 
DE COORDENADOR DE ALMOXARIFADO.
Em: 09 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 231
Publicação Nº 1603123

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0231 de 09 de abril de 2018.

Ementa: AUTORIZA SERVIDOR BRUNA DREYER A CONDUZIR VEI-
CULOS DO MUNICÍPIO.
Em: 09 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 232
Publicação Nº 1603126

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0232 de 12 de abril de 2018.

Ementa: HOMOLOGA DECISÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DE 
INQUERITO NOMEADA PELO DECRETO 065 DE 29 DE JUNHO.
Em: 12 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 233
Publicação Nº 1603128

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0233 de 13 de abril de 2018.

Ementa: CONCEDE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA MUNICIPAL 
CLAUDETE KEHL FREITAG.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 234
Publicação Nº 1603130

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0234 de 13 de abril de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO VANESSA MICHE-
LI DA SILVA PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 235
Publicação Nº 1603132

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0235 de 13 de abril de 2018.

Ementa: Concede férias regulamentares à servidora municipal Ca-
tia Ballestreri.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 236
Publicação Nº 1603134

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0236 de 13 de abril de 2018.

Ementa: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MU-
NICIPAL ERNANI CARLOS WILD.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 237
Publicação Nº 1603136

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0237 de 13 de abril de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO MICHELI SAN-
DRES PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 238
Publicação Nº 1603153

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0238 de 13 de abril de 2018.

Ementa: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES À SERVIDORA MU-
NICIPAL SANDRA DOLORES PANZENHAGEN.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 239
Publicação Nº 1603158

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0239 de 13 de abril de 2018.

Ementa: AUTORIZA SERVIDOR ROSANA COMEL ENGELMANN A 
CONDUZIR VEICULOS DO MUNICÍPIO.
Em: 13 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal
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PORTARIA 240
Publicação Nº 1603159

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0240 de 17 de abril de 2018.

Ementa: CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR MUNICIPAL 
VANDERLEI ROBERTO STEIN.
Em: 17 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 241
Publicação Nº 1603162

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0241 de 17 de abril de 2018.

Ementa: CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO ANA CLAUDIA 
BIASOLI PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDU-
CAÇÃO FISICA.
Em: 17 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal

PORTARIA 242
Publicação Nº 1603170

EXTRATO DE PORTARIA

Extrato: PORTARIANº 0242 de 17 de abril de 2018.

Ementa: ALTERA PORTARIA 0235/18 QUE CONCEDE FÉRIAS RE-
GULAMENTARES AO SERVIDOR MUNICIPAL CATIA BALLESTRERI.
Em: 17 de abril de 2018.
Jairo Ebeling
Prefeito Municipal
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Cunhataí

Prefeitura

DECRETO N° 030/2018
Publicação Nº 1604166

DECRETO N.º 030/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

LUCIANO FRANZ, Prefeito Municipal de Cunhataí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
Artigo 5º,§ 1º, Inciso I da Lei Municipal n.º 898 de 27 de novembro de 2017;

DECRETA:
Art. 1º. Ficam abertos um Créditos Adicionais Suplementares no orçamento da Entidade n.º 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUNHA-
TAÍ, no valor de R$- 36.500,00(Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais), na seguinte dotação:
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 3
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1
Função Saúde 10
Sub-Função Atenção Básica 301
Programa SAÚDE COM A ATENÇÃO QUE VOCÊ MERECE 17
Atividade Manutenção das Ações Gerais da Secretaria da Saúde 2.065
Despesa Modalidade de Aplicação F. Recurso Valor
3.1.90.00 Aplicação Direta 11.38.000000- (56) 36.500,00

Art. 2º. Os recursos para atender a Suplementação de que trata o Artigo 1º, são os provenientes do Provável Excesso de Arrecadação para 
o Exercício Financeiro de 2018 na destinação de Recursos DR nº 11.38 – Apoio Financeiro Extraordinário da União para a Saúde, no valor 
de R$ - 36.500,00(Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais).
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Cunhataí – SC, 26 de abril de 2018.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal

Publique-se e Registre-se

LUCIARA CRISTINA SCHNEIDER
Coordenadora de Gestão em Administração e Planejamento

LEILÃO Nº 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2018.
Publicação Nº 1603038

Estado de Santa Catarina
Município de Cunhataí
Aviso de Licitação

O Município de Cunhataí, SC, através do seu Prefeito Muni cipal, torna público a todos os interessados, que estará realizan do licitação na 
modalidade de LEILÃO, de acordo com a Lei 8.666/e demais normas aplicáveis.
Processo Administrativo nº 29/2018.
Leilão nº 01/2018.
Tipo: Maior preço por item.
Objeto: ALIENAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS ATRAVÉS DE LEILÃO, PELO MAIOR LANCE, DE BENS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME AU-
TORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 913/2018.
Início dos lances: 10:00 horas do dia 16/05/2018.
Encerramento dos lances: dia 16/05/2018.
O Edital poderá ser obtido no site www.cunhatai.sc.gov.br ou ainda no seguinte endereço e horário: Avenida 29 de Setembro, nº 450, cen-
tro, nos dias úteis, durante o horário de ex pediente.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 3338-0010.

Cunhataí, SC, 26 de abril de 2018.
LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal de Cunhataí

http://www.cunhatai.sc.gov.br
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Curitibanos

Prefeitura

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018
Publicação Nº 1603293

REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modali-
dade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros 
dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a AQUISIÇÃO 
DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES (CONTINGENTE EXTRA) QUE VIRÃO TRABALHAR EM CURITIBANOS EM VIRTUDE 
DA REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2018, NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Os interessados em participar do certame deverão entregar, o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documen-
tação de Habilitação até as 14:00 horas do dia 09/05/2018, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860. Após o 
aprazado para protocolo, será realizada a classificação das propostas apresentadas.
A partir das 18:00 horas do dia 09/05/2018, será realizada sessão pública para a fase de lances das propostas classificadas.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na pagina da Prefeitura www.curitibanos.
sc.gov.br.

Curitibanos, 25 de Abril de 2018.
José Antonio Guidi
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 01/2018
Publicação Nº 1603494

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Edital de Notificação de Auto de Infração nº 01/2018

Fica o sujeito passivo abaixo qualificado notificado da existência de auto de infração lavrado, haja vista estar em local incerto e não sabido 
a promover o pagamento do crédito tributário ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir da expiração do prazo do edital 
(trinta dias), de acordo com o Art. 198 da Lei Complementar 184/2017 qual refere o Código Tributário deste Município.
O pagamento deverá ser efetuado na rede bancária autorizada, através de documento de arrecadação. De acordo com o artigo 213 da LC 
184/2017, o valor da penalidade aplicada será reduzido em 20% (vinte por cento), se recolhido dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados 
da data de expiração do prazo do edital. Findo o prazo sem que o presente seja atendido, o débito será inscrito em Dívida Ativa e emitida 
a Certidão para Cobrança Judicial.
Nº Auto Identificação do Contribuinte CPF/CNPJ Fundamento Legal Infringido Valor

9/2018 IRRIGAMAQ LTDA ME 11.142.790/0001-66 Art. 130, I, alinea "b" da LC 
028/2002 R$ 255,00

Curitibanos, 24 de abril de 2018

Francisco B. Pereira Jr
Fiscal de Tributos
Mat. 235506

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2018
Publicação Nº 1604124

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 95/2018
REFERENTE: Contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos e a empresa RICHARD FERREIRA DOS 
SANTOS com o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

RESUMO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RICHARD SANFER, NO DIA 27/04/2018 DURANTE 
A REALIZAÇÃO DA ESCOLHA DA RAINHA DA EXPOCENTRO/2018, AS 19 HORAS NO PINHEIRO TÊNIS CLUBE, NA FORMA DO ARTIGO 25, 
INCISO III DA LEI 8.666/93.

FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:
- "Art. 25 – É inexigível a licitação:
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 

http://www.curitibanos.sc.gov.br/
http://www.curitibanos.sc.gov.br/
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pela crítica especializada ou pela opinião pública.

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 25, inciso III da Lei No. 8.666/93, e 
suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.
Curitibanos, 25 de abril de 2018.
Diego Sebem Wordell Cristina Melo Menegotto
Presidente da Comissão Membro

Daniele Cristina Pozzo da Silva Paula Juliana Lima Martins
Membro Membro

Roberto Carlos da Silva
Membro
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 25, o 
inciso III dou como aprovada.
Curitibanos, 25 de abril de 2018.

Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a compra e venda mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitibanos, 25 de abril de 2018.
José Antonio Guidi
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO 131/2018
Publicação Nº 1603281

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

O Município de Curitibanos, através de sua autoridade competente decide RESCINDIR o contrato nº 131/2018 firmado a partir do Pregão 
Presencial nº 242/2017, entre o Município de Curitibanos, inscrito no CNPJ nº 83.754.044/0001-34, e a empresa EFETIVA CONSTRUÇÕES 
EIRELI ME, inscrito no CNPJ nº 25.526.024/0001-00, situada na Rodovia BR 470, 600, Galpão Fundos, Bairro Diamante, CEP 89136-000, 
município de Rodeio – SC, que tem como objeto a O REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA 
MUNICIPAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHO) NA LOCALIDADE CTN 550 GUARDA MOR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL., 
cuja referida licitante foi vencedora do processo, nos termos que seguem:
RELATÓRIO
A Secretaria de Transportes e Obras, solicitou através de memorando a rescisão contratual, tendo em vista que não foi localizado revesti-
mento primário (cascalho) na referida localidade, sendo assim, desnecessária a execução contratual, pois caso contrário, causará prejuízo 
ao erário público.
É o relato necessário! Passo a decidir:
FUNDAMENTAÇÃO
A hipótese objeto de análise, constitui motivo para a rescisão do contrato, na forma prevista no art. 78, inciso XVII, da Lei 8.666/93, a 
seguir transcritos:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução contrato”
De todos os documentos que acompanham o presente procedimento, não sobejam dúvidas acerca do motivo apresentado pela empresa, 
nas exatas hipóteses destacadas do art. 78 da Lei de Licitações.
Nestes termos, RESCINDO o contrato nº 131/2018 na forma prevista na Cláusula Oitava inciso II do Termo de Contrato, e ainda em confor-
midade com o art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, tudo conforme fundamentação acima exposta.
Publique-se, registre-se e intimem-se os interessados.

Curitibanos/SC, 24 de Abril de 2018.
José Antonio Guidi   Efetiva Construções Eireli Me
Prefeito Municipal   Empresa Contratada
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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO NR 31/2018
Publicação Nº 1603552
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ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA NR. 10/2018
Publicação Nº 1603283
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Descanso

Prefeitura

ERRATA AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018
Publicação Nº 1604182

MUNICIPIO DE DESCANSO
ERRATA AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018

Objeto: Aquisição de tintas e materiais para pintura das quadras dos Ginásios da Linha Leste e Bairro Jaroseski, com recursos próprios.
ERRATA:
Anexo I – Relação dos Itens
Onde lê-se:
Item 09:
EPOXI POLIAMIDA PLUS 2,7 LITROS BT 16.05.0007, quantidade 18 und, valor unitário R$ 18,90.
Leia-se:
Item 09:
REDUTOR EPOXI POLIAMINA REDUTOR 900ML, quantidade 18 und, valor unitário R$ 18,90.
Considerando as alterações, a data e hora de realização da Licitação, bem como o credenciamento e entrega dos envelopes será dia 
09/05/2018, as 14:00 e não mais dia 02/05/2017, as 08:30 horas.
A integra do Edital Retificado encontra-se no endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049) 3623 0161.

Descanso/SC, 26 de Abril de 2018.
Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal

http://www.descanso.sc.gov.br/
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Dionisio Cerqueira

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO 05-2018 - CONTRATO - FIA
Publicação Nº 1603368

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. PARA A INF. E ADOLE. DIONISIO CERQUEIRA
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 006-2018 FIA
Contratante..: FUNDO MUN. PARA A INF. E ADOLE. DIONISIO
CERQUEIRA
Contratada...: ELOI DE LARA BRASIL
Valor ............ : 15.000,00 (quinze mil reais)
Vigência ....... : Início: 25/04/2018 Término: 28/02/2019
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 5/2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCALIZADO NA RUA SALDANHA DA GAMA, 680, DIONÍSIO CERQUEIRA - SC, A FIM DE
ABRIGAR O PROGRAMA RESGATANDO VIDAS.
Dionísio Cerqueira, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------
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Dona Emma

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO 13/2018
Publicação Nº 1603280

MUNICÍPIO DE DONA EMMA – SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2018

O Município de Dona Emma, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.426/0001-83, de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993; torna público que, às 09 horas do dia 10 de maio 
de 2018, em sua sede à Rua Alberto Koglin nº. 3493, realizará processo licitatório exclusivo para microempreendedores individuais (MEI), 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Comple-
mentar nº 147, de 7 de agosto de 2014, objetivando a “Aquisição de material e serviços prestado na reparação do motor do veículo Iveco/
Cityclass 70C17 Ônibus, placas MLT-1694, da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto deste Município”. O edital completo encontra-se 
afixado no mural de publicações oficiais do Município de Dona Emma e/ou disponível no site: www.donaemma.sc.gov.br. Quaisquer infor-
mações a respeito serão prestadas pelo Setor de Compras e Licitações da Administração Municipal de Dona Emma, em dias úteis, no horário 
de expediente das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, através do telefone (47) 3364-2816, ou pelo e-mail compras@donaemma.sc.gov.br.

Dona Emma (SC), 25 de abril de 2018.
NERCI BARP
Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO 14/2018
Publicação Nº 1603407

MUNICÍPIO DE DONA EMMA – SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 19/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2018
REGISTRO DE PREÇOS
MULTIENTIDADES

O Município de Dona Emma, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.426/0001-83, de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993; torna público que, às 10 horas do dia 10 de maio 
de 2018, em sua sede à Rua Alberto Koglin nº. 3493, realizará processo licitatório exclusivo para microempreendedores individuais (MEI), 
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Comple-
mentar nº 147, de 7 de agosto de 2014, objetivando o Registro de Preços para “contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de 
mecânica linha pesada, linha semileve e linha leve para prestação de serviços para manutenção corretiva dos equipamentos, máquinas e 
veículos das Secretarias Municipais, do Município de Dona Emma”. O edital completo encontra-se afixado no mural de publicações oficiais do 
Município de Dona Emma e/ou disponível no site: www.donaemma.sc.gov.br. Quaisquer informações a respeito serão prestadas pelo Setor 
de Compras e Licitações da Administração Municipal de Dona Emma, em dias úteis, no horário de expediente das 8 às 12 horas e das 13 às 
16 horas, através do telefone (47) 3364-2816, ou pelo e-mail compras@donaemma.sc.gov.br.

Dona Emma (SC), 25 de abril de 2018.
NERCI BARP
Prefeito Municipal

http://www.donaemma.sc.gov.br
mailto:compras@donaemma.sc.gov.br
http://www.donaemma.sc.gov.br
mailto:compras@donaemma.sc.gov.br
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Doutor Pedrinho

Prefeitura

PORTARIA Nº 020/2018
Publicação Nº 1603692

PORTARIA no 020, de 09 de março de 2018.
Concede Promoção por Qualificação Profissional a Servidor Público Municipal.

A Prefeita de Doutor Pedrinho, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52, da Lei Orgânica do 
Município, promulgada em 04 de Abril de 1.990; com fundamento no artigo 11 da Lei Complementar nº 32, de 06 de abril de 2004; e
Considerando-se o requerimento formulado pelo servidor com a comprovação dos cursos de atualização ou aperfeiçoamento realizados;
Considerando-se a expedição de Parecer Jurídico favorável ao pleito do requerente; resolve:

CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Ao servidor do Município de Doutor Pedrinho, abaixo identificado, como segue:

Nome do (a) Servidor(a) Cargo A contar de:
Referência / Classe
Atual Progressão

Mario Benício Viviani Fiscal de Tributos 16/01/2018 15.2 - K 15.2 - L

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 09 de março de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.
*Republicado em razão de incorreções no texto da publicação anterior.

PORTARIA Nº 027/2018
Publicação Nº 1603782

PORTARIA no 027, de 03 de Abril de 2018.

Nomeia servidor para exercício de cargo em comissão na Administração Direta.

A Prefeita Municipal de Doutor Pedrinho, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica do Município, promul-
gada em 04 de Abril de 1990, e com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e na Lei Complementar nº 49, de 06 de outubro de 
2006, resolve:

NOMEAR

O servidor, abaixo relacionado, para exercício de cargo em comissão na Administração Direta, a contar desta data:
SECRETARIA DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS
NOME/NASC. RG/CPF CARGO / NÍVEL SUBSÍDIO
Claudinei de Jesus Neumann
(DN. 02/08/1995)

5.778.419
058.361.299-75

Assessor de Obras
(DAS-02) R$ 1.865,58

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 03 de Abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.
SIMONI MERCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 028/2018
Publicação Nº 1603794

PORTARIA no 028, de 03 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidor em caráter temporário para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no emprego de Técnico 
em Enfermagem.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no Inciso V do art. 2 da Lei Complementar n° 47, de 
14/06/2006, ou seja, substituição de pessoal nas unidades médico-hospitalares (Unidades de Saúde), ambulatórios e unidades sanitárias, 
por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão, aumento da demanda e/ou número de pacientes, ou nos 
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casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo;
Considerando-se a exoneração da servidora titular (Daiana Maria Stulzer) através da Portaria n° 107, de 03/09/2013, e a inexistência de 
candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2016 para o emprego;
Considerando-se a aprovação deste candidato no Processo Seletivo nº 01/2018, e a urgência da contratação para manutenção dos serviços 
públicos essenciais da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

O servidor abaixo identificado, para exercer as funções do emprego de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais 
e vencimento de R$ 1.698,07 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos) mensais:
Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período
Diogenes Moser
(DN. 29/08/1981)

028.531.719-90
4.253.943

Substituição de Pessoal em face de exoneração do 
servidor titular.

03/04/2018
à 29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 03 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 029/2018
Publicação Nº 1603867

PORTARIA no 029, de 03 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidora em caráter temporário para Secretaria Municipal de Educação e Promoção Social no cargo de Professor 
I.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no Inciso IV do art. 2º da Lei Complementar n° 47, 
de 14/06/2006, ou seja, substituição de pessoal nas unidades escolares, pré-escolares e núcleos de educação infantil do município, por 
vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão, aumento do número de alunos, ou nos casos de licença e/ou 
afastamento temporário do titular;
Considerando-se o deslocamento da servidora titular (Janaina Lenzi de Castilho) para ocupar o cargo de responsável pela Secretaria de 
Educação através da Portaria nº 004, de 02/01/2017;
Considerando-se a aprovação desta candidata no Processo Seletivo nº 01/2018, e a urgência da contratação auxiliando no atendimento da 
demanda da rede municipal de ensino, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

A servidora abaixo identificada, para exercer as funções do emprego de Professor I, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento 
de R$ 2.802,37 (dois mil, oitocentos e dois reais e trinta sete centavos) mensais:
Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

GERONILDA ANHAYA ORIBKA
(DN. 24/01/1978)

983.843.509-06
3.449-662

Substituição de Pessoal em face de afastamento 
temporário do servidor titular.

03/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 03 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 030/2018
Publicação Nº 1603877

PORTARIA no 030, de 03 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidora em caráter temporário para Secretaria Municipal de Educação e Promoção Social no emprego público 
de Professora I.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no Inciso V do art. 2 da Lei Complementar n° 47, de 
14/06/2006, ou seja, substituição de pessoal nas unidades médico-hospitalares (Unidades de Saúde), ambulatórios e unidades sanitárias, 
por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão, aumento da demanda e/ou número de pacientes, ou nos 
casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo;
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Considerando-se o aumento no número de alunos e a aprovação desta candidata no Processo Seletivo nº 01/2018, e a urgência da contra-
tação para manutenção dos serviços públicos essenciais da Secretaria Municipal de Educação e Promoção Social, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

A servidora abaixo identificada, para exercer as funções do emprego de Professor I, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento 
de R$ 2.802,37 (dois mil, oitocentos e dois reais e trinta sete centavos) mensais:
Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

Pamela Micaelle Schoen
(DN. 01/06/1994)

090.102.959-90
5.226.921 Aumento do número de alunos.

03/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 03 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 031/2018
Publicação Nº 1603895

PORTARIA no 031, de 12 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidora em caráter temporário para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no emprego de Técnico 
em Enfermagem.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no Inciso V do art. 2 da Lei Complementar n° 47, de 
14/06/2006, ou seja, substituição de pessoal nas unidades médico-hospitalares (Unidades de Saúde), ambulatórios e unidades sanitárias, 
por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão, aumento da demanda e/ou número de pacientes, ou nos 
casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo;
Considerando-se a aprovação desta candidata no Processo Seletivo nº 01/2018, e a urgência da contratação para manutenção dos serviços 
públicos essenciais da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

A servidora abaixo identificada, para exercer as funções do emprego de Técnico em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais 
e vencimento de R$ 1.698,07 (hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos) mensais:
Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

Simone Dallabrida
(DN. 24/05/1998)

109.291.399-84
5.921.056

Manutenção dos serviços públicos da Secretária de 
Saúde e Assistência Social.

12/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 12 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 032/2018
Publicação Nº 1603909

PORTARIA no 032, de 12 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidor em caráter temporário para Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos, no emprego de 
Operador de Máquinas.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a aprovação deste candidato no Processo Seletivo nº 01/2018, e a urgência da contratação para manutenção dos serviços 
públicos da Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE
O servidor abaixo identificado, para exercer as funções do emprego de Operador de Máquina, com carga horária de 44 horas semanais e 
vencimento de R$ 1.567,96 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) mensais:
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Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

Alexandre Kowalski
(DN. 15/09/1989)

056.477.269-09
4.682.356

Manutenção dos serviços da Secretaria de Obras, 
Estradas e Serviços Urbanos

12/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 12 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 033/2018
Publicação Nº 1603921

PORTARIA no 033, de 12 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidora em caráter temporário para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no emprego de Auxiliar 
de Serviços Gerais.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no Inciso V do art. 2 da Lei Complementar n° 47, de 
14/06/2006, ou seja, substituição de pessoal nas unidades médico-hospitalares (Unidades de Saúde), ambulatórios e unidades sanitárias, 
por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão, aumento da demanda e/ou número de pacientes, ou nos 
casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo;
Considerando-se a ampliação da Unidade Básica de Saúde - Centro, bem como a demanda na manutenção de serviços da limpeza;
Considerando-se a aprovação desta candidata no Processo Seletivo nº 01/2018, e a urgência da contratação para manutenção dos serviços 
públicos essenciais da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

A servidora abaixo identificada, para exercer as funções do emprego de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 44 horas semanais 
e vencimento de R$ 1.242,51 (hum mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) mensais:

Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

Lucimara Teresa de Lucca
(DN. 30/07/1983)

036.388.469-62
7.285.027 Aumento da demanda nos serviços de limpeza.

12/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 12 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 034/2018
Publicação Nº 1603936

PORTARIA no 034, de 13 de Abril de 2018.

Exonera servidor ocupante de cargo em comissão na Administração Direta.

A Prefeita Municipal de Doutor Pedrinho, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica do Município, promul-
gada em 04 de Abril de 1990, e com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e na Lei Complementar nº 49, de 06 de outubro de 
2006, resolve,

EXONERAR

O servidor HAMILTON GASTÃO BIALLY, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Obras (DAS-03), para o qual foi nomeado pela Portaria 
nº 052/2017, de 08/05/2017, a contar desta data.

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 13 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.
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PORTARIA Nº 035/2018
Publicação Nº 1603941

PORTARIA no 035, de 16 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidor em caráter temporário para Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos, no emprego de 
Operador de Máquinas.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a contratação do primeiro colocado, a desistência do segundo e a inexistência de candidatos aprovados no Processo Se-
letivo nº 001/2018.
Considerando-se a possibilidade de atendimento transitório destas necessidades com contratação temporária enquanto não houver a reali-
zação do Processo Seletivo, sem paralisia de serviços, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

O servidor abaixo identificado, para exercer as funções do emprego de Operador de Máquina, com carga horária de 44 horas semanais e 
vencimento de R$ 1.567,96 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) mensais:
Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

Leandro de Oliveira
(DN. 09/05/1990)

078.536.439-00
5.660,761

Manutenção dos serviços da Secretaria de Obras, 
Estradas e Serviços Urbanos.

16/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 16 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.

PORTARIA Nº 036/2018
Publicação Nº 1603948

PORTARIA no 036, de 16 de Abril de 2018.
Autoriza a contratação de servidor em caráter temporário para Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Serviços Urbanos, no emprego de 
Motorista de Carga.

A Prefeita de Doutor Pedrinho/SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, promulgada 
em 04/04/1990, fundamentado no art. 37, IX, da CF e na LC nº 47/2006; e
Considerando-se a aprovação deste candidato no Processo Seletivo nº 01/2018, a desistência do primeiro colocado e a urgência da contra-
tação para manutenção dos serviços públicos da Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos, resolve:

CONTRATAR TEMPORARIAMENTE

O servidor abaixo identificado, para exercer as funções do emprego de Motorista de Carga, com carga horária de 44 horas semanais e ven-
cimento de R$ 1.470,20 (hum mil, quatrocentos e setenta reais e vinte centavos) mensais:

Nome / Data Nasc. CPF e RG Motivação Período

Gian Carlos Trizotto
(DN. 21/06/1991)

086.882.339-26
4.327.469

Manutenção dos serviços da Secretaria de Obras, 
Estradas e Serviços Urbanos

16/04/2018
a
29/06/2018

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 16 de abril de 2018; 30o ano de Fundação; 28o ano de Emancipação Política.

SIMONI MÉRCIA MESCH NONES
Prefeita de Doutor Pedrinho/SC.
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Faxinal dos Guedes

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0003/2018- FMS
Publicação Nº 1603495

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0006/2018 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0003/2018 - FMS

OBJETO:
ITEM 01: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂN-
CIA UTI RENAULT/MASTER, PLACAS N. MHL-6499.

JUSTIFICATIVA: Tem por objeto a dispensa de licitação a aqui-
sição de peças e serviços para recuperação do veículo Placas n. 
MHL-6499, RENAUL/MASTER AMBULÂNCIA UTI, ano e modelo 
2009/2010.

Reportamo-nos em especial que a municipalidade atualmente 
possui uma única ambulância, adquirida através da Nota Fiscal 
n., 000420, junto a Empresa Rudiger Caminhões ônibus Ltda, em 
30/11/2009.

Contudo, no dia 22 de março, próximo passado, o predito veículo 
teve avaria na parte elétrica quando se encontrava em frente à 
Tomoclinica, localizada na Av. Thomas Edson, 135 - Centro, Cha-
pecó – SC deixou de funcionar por pane elétrica, cujo momento 
foi acionado a empresa de seguros, foi o veículo removido e enca-
minhado para análise junto a Concessionária Rudger localizada na 
Av. Fernando Machado, n. 3153, Bairro Líder, nesta mesma cidade, 
conforme demonstra a solicitação de assistência emitida pela Em-
presa Gente Seguradora S/A, apólice sob n. 01310051166416999.

Sobrevindo diagnóstico da empresa concessionária dá conta de 
que: “...a peça em questão se trata de uma peça original com 
garantia de 12 meses, sendo que a mesma só é fornecida através 
de uma concessionária Renault, não sendo possível encontra-la no 
mercado paralelo...” e além, como houve problemas na peça em 
questão ocorreu outras avarias conforme demonstram as respec-
tivas fotografias e que, o não conserto inclusive poderá ocasionar 
problemas de maior monta com a exemplo desse veículo incendiar-
se.

Destarte então, faz-se nesse momento seu conserto dado ao cará-
ter emergencial, haja vista que, é um veículo indispensável para o 
Município, a fim de levar pacientes, com problemas de saúde grave 
e casos de emergências, além dos casos em que os pacientes ne-
cessitam ser transportados deitados e/ou na utilização do uso de 
oxigênio enquanto em deslocamento para atendimento em outros 
centros de referência em Saúde, casos esses que são constantes.

Assim, respeitados os princípios alinhavados no artigo 37, caput da 
Constituição Federal, c/c o artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/93 e 
suas posteriores alterações, mais, as legislações atinentes à maté-
ria de licitar, se faz necessário fazer os reparos junto a esse veículo.

Em obediência a legislação de licitar procurou-se junto a mecâni-
cas do município de Chapecó/SC, mais, precisamente a Mecânica 
Irmãos Tolotti, informações sobre a impossibilidade de adquirir o 
“chicote”, na pessoa do Senhor César, que realmente à informação 
é verdadeira, pois, inexiste adquiri-lo no paralelo e, caso, encontrar 
somente será em desmanches de veículos e que a consequência 
será o mau funcionamento do veículo.

Nesse interim, traz à baila o artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n. 
8666/93 e suas alterações, sobre dispensa de Licitação, que por 

pertinência, transcreve-se:

“...Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa oca-
sionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oi-
tenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos;..."

Faxinal dos Guedes/SC, em 25 de Abril de 2018.
DAIANE MAROCCO
Diretora de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0006/2018 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0003/2018 - FMS

OBJETO:

ITEM 01: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂN-
CIA UTI RENAULT/MASTER, PLACAS N. MHL-6499.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente Dispensa de Licitação en-
contra fundamento no Inciso IV, do artigo 24, da Lei n. 8666/93 e 
suas posteriores alterações, onde consta:

“...Art.24 ...
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa oca-
sionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços 
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oi-
tenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos;..."

Faxinal dos Guedes/SC, em 25 de Abril de 2018.
DAIANE MAROCCO
Diretora de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0006/2018 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0003/2018 - FMS

OBJETO:

ITEM 01: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂN-
CIA UTI RENAULT/MASTER, PLACAS N. MHL-6499.

ITEM 01: DE MARCO LTDA
Endereço: Rua Francisco Alves, n. 250-E
Chapecó – SC – CEP: 89805-096
CNPJ/MF: 84.584.556/0012-15

O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:
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Para os serviços e aquisição de peças, objeto da presente Dis-
pensa de Licitação a municipalidade irá repassar o importe de R$ 
8.051,57 (oito mil e cinquenta e um reais e cinquenta e sete cen-
tavos), pagáveis até o décimo quinto dia útil do mês subsequente 
aos serviços prestados.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Considerando, que os serviços e as novas peças a serem substitu-
ídas o objeto da presente dispensa de licitação, somente poderão 
ser adquiridas junto a concessionária autorizada em respeito à le-
gislação em matéria de licitar.

Faxinal dos Guedes/SC, em 25 de Abril de 2018.
DAIANE MAROCCO
Diretora de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0006/2018 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0003/2018 - FMS

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Encaminhamos a Vossa Excelência, para ratificação, o Processo de 
Dispensa de Licitação n. 0003/2018 - FMS, para o qual solicitamos 
a possibilidade de viabilizá-lo com expedição do presente Termo de 
Ratificação do Processo.

Faxinal dos Guedes/SC, 25 de Abril de 2018.
DAIANE MAROCCO
Diretora de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0006/2018 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0003/2018 - FMS

OBJETO:

ITEM 01: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂN-
CIA UTI RENAULT/MASTER, PLACAS N. MHL-6499.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Tendo em conta a necessidade de adquiri peça que somente será 
adquirida em revendedora autorizada, observados os princípios 
constantes em nossa Carta Magna e ainda, todas as legislações 
específicas, em especial a legislação de licitações públicas que ve-
nham ao encontro do Interesse Público, ratifico a dispensa de lici-
tação, nos termos e condições constantes dos autos.

Publique-se a presente decisão.

Faxinal dos Guedes/SC, 25 de Abril de 2018.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0006/2018 - FMS
DISPENSA DE LICITACAO N. 0003/2018 - FMS

OBJETO:

ITEM 01: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂN-
CIA UTI RENAULT/MASTER, PLACAS N. MHL-6499.
CONTRATANTE: Município de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa 
Catarina

CONTRATADO:

ITEM 01: DE MARCO LTDA
Endereço: Rua Francisco Alves, n. 250-E
Chapecó – SC – CEP: 89805-096

CNPJ/MF: 84.584.556/0012-15

VALOR: R$ 8.051,57 (oito mil e cinquenta e um reais e cinquenta 
e sete centavos).

ORIGEM: Dispensa de Licitação n. 0003/2018 - FMS

PROCESSO LICITATÓRIO N.: 0006/2018 - FMS

VIGÊNCIA E CONDIÇÕES: Prazo Garantia de 12 meses.

Faxinal dos Guedes/SC, 25 de Abril de 2018.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 00232018
Publicação Nº 1603796

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado de Santa Cata-
rina, TORNA PÚBLICO que abriu licitação pública, regrada pelas 
disposições da Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, mais 
o Decreto n. 234/2014 de 20 de Novembro de 2014 e subsidia-
riamente a Lei Federal n. 8.666/93 de 21 de junho e 1993 e Lei 
Complementar 123/2006 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0023/2018 – Melhor Preço 
– Preço por Item, visando registro de preços para a AQUISIÇÃO 
DE MARMITAS (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MU-
NICIPAIS EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXI-
NAL DOS GUEDES de acordo com as especificações, quantidades 
e valores máximos previstos neste edital e, estará recebendo os 
envelopes contendo às propostas de preços e os envelopes para 
habilitação das 08h00m às 08h30m horas do dia 08 de Maio de 
2018, na Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, sito à Av. Rio 
Grande do Sul, n. 458, Centro e às 08h30m neste mesmo dia e 
local realizará a abertura dos envelopes dos interessados. A íntegra 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados no 
sítio do Município: www.faxinal.sc.gov.br ou junto ao Mural Público 
da Prefeitura de Faxinal dos Guedes, no átrio da Secretaria Munici-
pal de Administração e Fazenda no horário das 8h00m às 12h00m 
e das 13h00 às 17h00m de segunda a sexta-feira, na Av. Rio Gran-
de do Sul, n. 458, fone/fax (0xx49) 3436-4300.

Faxinal dos Guedes/SC, SC, 24 de Abril de 2018.
GILBERTO ANGELO LAZZARI
Prefeito Municipal

http://www.faxinaldosguedes.sc.gov.br
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Flor do Sertão

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 855/2018
Publicação Nº 1603874

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão – Registro de Preços
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 855/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 17/2018
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor preço – Unitário por Item

OBJETO. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SER-
VIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE METROS LINEAR DE 
ROCHA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EXPLOSIVOS E OU-
TROS ACESSÓRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

A íntegra do edital estará à disposição dos interessados a partir 
do dia 26 de abril de 2018, em horário comercial, junto ao de-
partamento de compras no Centro Administrativo Municipal sito a 
Avenida Flor do Sertão nº. 696, centro, Flor do Sertão – SC ou no 
site do Município – www.flordosertao.sc.gov.br.

DATA: Os interessados poderão entregar a declaração de que cum-
prem com os requisitos de habilitação e os envelopes com os do-
cumentos e as propostas de preços na sala de licitações junto ao 
prédio da Prefeitura Municipal no endereço acima mencionado, até 
às 09:30 horas do dia 09 de maio de 2018. A abertura da sessão 
para a realização do certame será às 09:31 horas do mesmo dia. 
Não havendo expediente na data marcada para realização da ses-
são será a mesma adiada para o primeiro dia útil subseqüente, 
mantidos o mesmo local e horário.

LEGISLAÇÃO: A presente licitação está legalmente vinculada à Lei 
Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal nº. 8.666 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Flor do Sertão – SC, aos 25 dias do mês de abril de 2018.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER DIOGO DE BEM
CPF: 503.319.819-04 CPF: 010.389.549-32
PREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO

DECRETO Nº 45/2018
Publicação Nº 1603716

DECRETO Nº 45/2018
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, ATRAVES DA INCLUSÃO DE 
MODALIDADES DE APLICAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo 
com a Lei Municipal n.º 0685/2018.

ART. 1º Abre credito adicional especial, na Secretaria Municipal de 
Saúde, a importância R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme 
discriminação a seguir:
06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301 – Atenção Básica
10.301.0013 – Saúde Nota 1000
10.301.0013.2.030 – Manutenção Atividades MAC Media e Alta Comple-
xidade.

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 50.000,00
Fonte: 0138 – Transferências do SUS - União
TOTAL FONTE 50.000,00

ART. 2º - Os recursos para abertura do crédito adicional especial 
de que trata o artigo primeiro, são provenientes de anulação de 
dotação orçamentária do orçamento vigente, conforme discrimi-
nação a seguir.
06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301 – Atenção Básica
10.301.0013 – Saúde Nota 1000
10.301.0013.2.030 – Manutenção Atividades MAC Media e Alta Comple-
xidade.

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 50.000,00
Fonte: 0138 – Transferências do SUS - União
TOTAL FONTE 50.000,00

ART. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 25 de abril de 2018.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Prefeito Municipal

LEANDRO NEUHAUS
Secretário de Administração

DECRETO Nº. 46/2018
Publicação Nº 1603647

DECRETO nº. 46/2018
Suspende Processo licitatório nº. 665/2018 e dá outras providên-
cias.
SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1º. Fica suspenso por prazo indeterminado o processo de lici-
tação nº. 665/2018 na modalidade de pregão presencial – registro 
de preços nº. 05/2018, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SER-
VIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍ-
CULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO, 
conforme determinação da Juíza de Direito da 2º vara, da comarca 
de Maravilha através dos Autos n. 0300234-07.2018.8.24.0042, 
referente ao Mandado de Segurança 042.2018/001638-4 – Z02- 
Maravilha.

Art. 2º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação 
supramencionada, bem como os demais interessados, da decisão 
proferida neste decreto.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Flor do Sertão – SC, aos 25 dias do mês de abril de 2018.
SIDNEI JOSE WILLINGHOFER LEANDRO NEUHAUS
Prefeito Municipal Secretario de Administração
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Formosa do Sul

Prefeitura

PORTARIA N.º 265, DE 25 DE ABRIL DE 2018.   “CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 
FAMÍLIA AO SERVIDOR QUE MENCIONA”

Publicação Nº 1603775

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

PORTARIA N.º 265, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA AO SERVIDOR QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 71, XXVI, 
da Lei Orgânica do Município, e com amparo na Lei Complementar N.º 17, de 22 de dezembro de 2006,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, nos termos do art. 72 da Lei Complementar N.º 17/2006 e suas alterações, licença por motivo de doença em pessoa 
da família, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar de 26 de abril de 2018, no horário das 07 horas e 30 minutos às 11horas e 
30 minutos e das 13 horas às 17 horas, com remuneração, ao servidor ADRIANO GODOIS, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, 
do quadro de cargos de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com a carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 25 de abril de 2018.
RUDIMAR CONTE
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 179

Forquilhinha

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/PMF/2018 
– REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/
PMF/2018

Publicação Nº 1603152

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 33/PMF/2018
(Referente Pregão Presencial nº. 49/PMF/2018)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, com sede na Ave-
nida 25 de julho, 3400 - Paço Municipal 26 DE ABRIL - FORQUI-
LHINHA-SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o 
No. 81.531.162/0001-58, neste ato representado pelo Sr. DIMAS 
KAMMER, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 
1.328.011 e inscrito no CPF sob o n° 500.962.909-78, ora denomi-
nado ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa:

1. PREV & SEG ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, 
CNPJ/MF n.º 09.124.183/0001-21 estabelecida na Avenida 25 de 
julho, Centro, em Forquilhinha/SC, doravante denominada CON-
TRATADA, neste ato representada pelo Sr. Tatiana Frassetto de 
Araújo da Silva, CI 4.355.147, CPF 042.292.379-60;

Doravante denominada DETENTORAS DA ATA nos termos do artigo 
15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Mu-
nicipal 53/2013 e demais normas legais aplicáveis e, considerando 
o resultado do Pregão Presencial nº. 49/PMF/2018, para REGIS-
TRO DE PREÇOS, segundo as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do Objeto

1. A presente Licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para 
prestação de serviços de exames médicos ocupacionais nos ser-
vidores do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.

Cláusula Segunda – Dos preços Registrados

1. Os valores unitários dos bens registrados nesta ata são OS 
CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO e estão disponíveis no site 
www.forquilhinha.sc.gov.br

Cláusula Terceira – Do Prazo, Condições e Local de Entrega

1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor competente 
do Município, deverá atender às seguintes exigências:

1.1. Fornecer os serviços desta ATA, parceladamente, de acordo 
com as necessidades solicitadas, dentro das especificações e quan-
titativos solicitados, sempre através de requisições previamente 
emitidas.
1.2. O serviço será solicitado de acordo com a necessidade do Mu-
nicípio de Forquilhinha.
1.3. O prazo constará expressamente nas requisições que deverá 
ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalida-
des previstas neste contrato.

2. O objeto será transportado por conta e risco da CONTRATADA, 
dentro das normas técnicas de transporte e segurança exigidas na 
forma da Lei vigente, e entregues em perfeitas condições de uso, 
nos locais pré-determinados nas requisições em todo o território do 

Município de Forquilhinha.

3. O setor competente do município terá o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para processar a conferencia dos produtos entre-
gues, ou serviços executados, lavrando o termo de recebimento 
definitivo ou notificando a CONTRATADA para substituição do pro-
duto entregue em desacordo com as especificações exigidas.
3.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser 
retirado pela CONTRATADA no prazo máximo de 24 (vinte e qua-
tro) horas contados da notificação da não aceitação, para reposição 
num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabili-
dade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, fican-
do a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto 
do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou 
incorreções.

5. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo 
com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição 
dos produtos ou serviços não aceitos, a pessoa responsável pelo 
recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade competente, sob pena de responsabi-
lidade.

6. O objeto somente será considerado devidamente aceito após 
analisado e aprovado pelo órgão competente do Município de For-
quilhinha, com base nas exigências previstas no Edital e de acor-
do com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de 
transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.

7. A existência de preços registrados não obriga a administração 
a firmar as contratações e adquirir os produtos e serviços regis-
trados.

Cláusula Quarta – Da Vigência e Revisão de Preços

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obede-
cidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e 
Decreto Municipal 53/2013.

2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de even-
tual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve 
o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão ge-
renciador da ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.

3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um pe-
ríodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assina-
tura, podendo ser prorrogada, nos termos da lei vigente, quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa para o Município.

Cláusula Quinta – Da Forma e Condições de Pagamento

1. O pagamento pelos materiais efetivamente fornecidos e aceitos 
será feito em até 30 (trinta) dias após a data do CERTIFICO na 
Nota Fiscal/Fatura, através de Ordem Bancária ou na tesouraria da 
Secretaria de Administração e Finanças do CONTRATANTE.

1.1. A aprovação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica se dará median-
te o “CERTIFICO” pelo engenheiro fiscal do departamento técni-
co da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, autorizado para o 
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recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do 
respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as 
quantidades e valores.
1.2. Na Nota Fiscal/Fatura eletrônica deverá constar, necessaria-
mente o número do processo licitatório e o número da Autorização 
de Fornecimento.
1.3. O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em 
dia de expediente normal, na cidade de Forquilhinha/SC, poster-
gando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil.

3. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com 
terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e res-
ponsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência 
de tais transações.

4. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pa-
gamento referente a serviços com ausência total ou parcial de 
documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer 
cláusulas constantes deste contrato.
5. A quantidade dos produtos determinados no cláusula segunda 
deste contrato, para efeito de pagamento, deverá ser considerada 
apenas como prevista, não importando em obrigação da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos, de autorizar seu fornecimento inte-
gral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressão previstos 
no art. 65, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 
e alterações subsequentes.

Cláusula Sexta – Da Autorização para Aquisição

1. A aquisição do objeto da presente Ata de registro de Preços, será 
autorizado, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador, sendo obrigató-
rio informar ao setor de compras os quantitativos das aquisições.

1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancela-
mento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma 
autoridade, ou a quem está delegar a competência para tanto.
1.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indica-
ção pelo órgão gerenciador, do registro de preços, será formalizada 
por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, au-
torização de compra ou outro instrumento equivalente, conforme 
disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Sétima – Das Obrigações

1. Do Município:

1.1. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2. Aplicara à DETENTORA DA ATA penalidade, quando for o caso;
1.3. Prestar à DETENTORA DA ATA toda e qualquer informação, 
por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste 
instrumento;
1.4. efetuar o pagamento à detentora da ata no prazo avencado, 
após a entrega da nota fiscal no setor competente;
1.5. Notificar, por escrito, à detentora da ata da aplicação de qual-
quer sanção.

2. Da Detentora da Ata:

2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas 
nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta 
ou indiretamente, sobre os produtos.
2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de 
habilitação exigidas na licitação;
2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipu-
lados na proposta, edital e anexos;
2.5. Fornecer os produtos/executar os serviços dentro dos padrões 
exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.

Cláusula Oitava – Das penalidades e Sanções

1. A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o 
certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 
contrato e das demais cominações legais.

2. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução 
imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não 
veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita 
às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência in-
tegrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser pre-
enchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o 
valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, enten-
dendo-se como atraso a não entrega equipamento no prazo total 
compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido neste 
instrumento.
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por 
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especifi-
cada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa 
em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a 
correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à 
data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de 
contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso 
do produto não serem entregues a partir da data aprazada.

4. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo 
para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis 
contados da respectiva intimação.

5. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser 
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas pre-
vistas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa 
não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência 
ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será co-
brado administrativamente e/ou judicialmente.

7. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela 
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julga-
mento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e 
alterações subsequentes.

Cláusula Nona – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de 
pleno direito pela administração, quando:

1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
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1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instru-
mento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem 
justificativa aceitável;
1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
1.4. Tiver presentes razões de interesse público devidamente de-
monstrados e justificados pela administração;

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegura-
do o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do órgão gerenciador do município.

3. A comunicação do cancelamento do preço registrado será fei-
ta por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de re-
gistro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível 
o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação 
em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da publicação.

4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, com-
provar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de 
Registro de Preços, ou, a juízo da administração, quando compro-
vada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a 
XVI, da Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços regis-
trados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à administração a aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por con-
ta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes.

Cláusula Décima Primeira – Das Disposições Finais

1. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Pre-
sencial nº. 49/PMF/2018, seus anexos e a proposta da Detentora 
desta ata.

2. A Srta. Mageli Pereira de Sena será a gestora/fiscal desta Ata, 
sendo dela a competência de fiscalizar os serviços, garantindo a 
devida execução do objeto.

3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Fede-
ral 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 
10.520/2002 e pelo Decreto Municipal nº. 53/2013, no que não 
colidir as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais do direito.

Cláusula Décima Segunda
Do Foro

1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forqui-
lhinha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste 
contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus 
representantes legais assinam o presente feito em 03 (três) vias de 
igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemu-
nhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Forquilhinha/SC, 25 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal PREV & SEG ASSESSORIA E SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA

Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Tatiana Frassetto de Araújo da Silva
CPF: 042.292.379-60

Mageli Pereira de Sena
Técnica em Segurança do Trabalho Gestora/Fiscal da Ata

DECRETO Nº. 087, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603150

DECRETO Nº. 087, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE DEYSE LOCATELLI DA SILVA 
PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

CONSIDERANDO que o Decreto nº 076, de 05 de abril de 2018, 
nomeou DEYSE LOCATELLI DA SILVA para exercer o cargo de Au-
xiliar de Educação;

CONSIDERANDO que DEYSE LOCATELLI DA SILVA apresentou ter-
mo de desistência de sua nomeação;

DECRETA:
Art. 1º Torna sem efeito a nomeação de DEYSE LOCATELLI DA 
SILVA para exercer o cargo efetivo de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
seus efeitos a partir desta data.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 20 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de abril de 2018.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 088, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603155

DECRETO Nº. 088, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE MARCELA RISSATO RE-
BELLO PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

CONSIDERANDO que o Decreto nº 078, de 10 de abril de 2018, 
nomeou MARCELA RISSATO REBELLO para exercer o cargo de Pro-
fessor de Educação Infantil;

CONSIDERANDO que MARCELA RISSATO REBELLO apresentou ter-
mo de desistência de sua nomeação;

DECRETA:
Art. 1º Torna sem efeito a nomeação de MARCELA RISSATO RE-
BELLO para exercer o cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
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seus efeitos a partir desta data.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 20 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de abril de 2018.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 089, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603156

DECRETO Nº. 089, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
NOMEIA, POR CONCURSO, JOSIANE SILVA HOELLER SALLES, PARA 
EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento imediato da 
vaga Professor de Educação Infantil;

CONSIDERANDO que Marcela Rissato Rebello nomeada através do 
decreto 078/2018 apresentou termo de desistência de sua nome-
ação;

CONSIDERANDO que a nomeada em questão foi classificada no 
Concurso Público, Edital n. 002/2014, de 08 de agosto de 2014, 
homologado em 05 de dezembro de 2014,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, por concurso, JOSIANE SILVA HOELLER SAL-
LES para exercer o cargo de Professor de Educação Infantil, classi-
ficada em 107º lugar, no Concurso Público, Edital n. 002/2014, de 
08 de agosto de 2014, homologado em 05 de dezembro de 2014.

Art. 2º A servidora nomeada terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a documentação para a posse.
§ 1 º A relação de documentos, exames médicos necessários e 
instruções para posse do respectivo cargo poderão ser requeridos 
no Departamento de Pessoal do Município, situado na Avenida 25 
de Julho, nº 3400, Centro, Forquilhinha/SC;
§ 2º Se a documentação necessária para posse não for apresenta-
da no prazo estipulado no caput, o ato de nomeação será tornado 
sem efeito, e, sendo no caso, nomeado imediatamente o próximo 
classificado no concurso.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta 
de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas 
de pessoal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 20 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de abril de 2018.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 090, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603160

DECRETO Nº. 090, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
NOMEIA, POR CONCURSO, KELLI GONCALVES COLOMBO MAR-
TINS, PARA EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento imediato da 
vaga Auxiliar de Educação;

CONSIDERANDO que Deyse Locatelli da Silva nomeada através do 
decreto 076/2018 apresentou termo de desistência de sua nome-
ação;

CONSIDERANDO que a nomeada em questão foi classificada no 
Concurso Público, Edital n. 001/2014, de 08 de agosto de 2014, 
homologado em 05 de dezembro de 2014,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, por concurso, KELLI GONÇALVES COLOMBO 
MARTINS para exercer o cargo de Auxiliar de Educação, classifi-
cada em 148º lugar, no Concurso Público, Edital n. 001/2014, de 
08 de agosto de 2014, homologado em 05 de dezembro de 2014.

Art. 2º A servidora nomeada terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a documentação para a posse.
§ 1 º A relação de documentos, exames médicos necessários e 
instruções para posse do respectivo cargo poderão ser requeridos 
no Departamento de Pessoal do Município, situado na Avenida 25 
de Julho, nº 3400, Centro, Forquilhinha/SC;
§ 2º Se a documentação necessária para posse não for apresenta-
da no prazo estipulado no caput, o ato de nomeação será tornado 
sem efeito, e, sendo no caso, nomeado imediatamente o próximo 
classificado no concurso.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta 
de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas 
de pessoal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 20 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de abril de 2018.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 091, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603161

DECRETO Nº. 091, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
NOMEIA, POR CONCURSO, MIGUEL LUIS PIVA, PARA EXERCER O 
CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento imediato da 
vaga Engenheiro Civil;
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CONSIDERANDO que o nomeado em questão foi classificado no 
Concurso Público, Edital n. 002/2014, de 08 de agosto de 2014, 
homologado em 05 de dezembro de 2014,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, por concurso, MIGUEL LUIS PIVA para exer-
cer o cargo de Engenheiro Civil, classificado em 1º lugar, no Con-
curso Público, Edital n. 002/2014, de 08 de agosto de 2014, homo-
logado em 05 de dezembro de 2014.

Art. 2º O servidor nomeado terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a documentação para a posse.
§ 1 º A relação de documentos, exames médicos necessários e 
instruções para posse do respectivo cargo poderão ser requeridos 
no Departamento de Pessoal do Município, situado na Avenida 25 
de Julho, nº 3400, Centro, Forquilhinha/SC;
§ 2º Se a documentação necessária para posse não for apresenta-
da no prazo estipulado no caput, o ato de nomeação será tornado 
sem efeito, e, sendo no caso, nomeado imediatamente o próximo 
classificado no concurso.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta 
de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento despesas 
de pessoal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 20 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de abril de 2018.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 32/2018
Publicação Nº 1603272

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 32/2018
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – EDI GONÇALVES
OBJETO – Contratação de atração musical “Banda Marca dos Pam-
pas” para se apresentar no jantar dançante em Comemoração à 
Colheita na festa de XXIX anos de emancipação, que acontecerá 
no dia 27 de abril no Centro de Múltiplo Uso Santa Isabel, por meio 
da Seção de Eventos Culturais, no município de Forquilhinha/SC.
VALOR – R$ 4.277,00 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais).
VIGÊNCIA – 31/12/2018
DOTAÇÃO – 0801.2040.3390 (152).
FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Inexigibilidade nº. 
65/PMF/2018
DATA DA ASSINATURA – 25 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

NOTA DE REVOGAÇÃO 07/2018: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 54/PMF/2018

Publicação Nº 1603230

NOTA DE REVOGAÇÃO 07/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/PMF/2018

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO 
para prestação de serviços de solda, funilaria e pintura com forne-
cimento de materiais, (com exceção das peças de reposição) para 
a frota de veículos leves do Município de Forquilhinha/SC, para o 
período de 12 meses.

MOTIVO: Abertos os trabalhos pela pregoeira substituta, a Srta. 
Tainara Silveira Redivo, no dia vinte e cinco de abril de dois mil e 
dezoito, às onze, a mesmo certificou-se que não ascenderam ao 
certame nenhum interessado. Diante do exposto fica revogado o 
Pregão Presencial nº. 54/PMF/2018, considerando a participação 
deserta.

Forquilhinha/SC, 25 de abril de 2018.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal
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Fraiburgo

Prefeitura

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - ART & EDITORA JM LTDA 
2018

Publicação Nº 1603507

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO COM ASSINATURA DE REVISTA
OBJETO – CONTRATAÇÃO DA EDITORA ART & EDITORA JM LTDA 
PARA FORNECIMENTO SEMANAL DA REVISTA ISTO É
NOTIFICADA: ART & EDITORA JM LTDA

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.947.979/0001-74, NOTIFICA 
a empresa ART & EDITORA JM LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, situada na Rua Dronsfield, 128, andar 7, município de São 
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.052.668/0001-85, a tomar 
ciência acerca da Notificação. O inteiro teor da Notificação foi enca-
minhado por correspondência eletrônica (e-mail). Será assegurada 
ainda, caso entenda necessário, a vista dos autos.

Devendo a empresa cumprir a obrigação de efetuar imediatamen-
te e comprovar através do e-mail compras@fraiburgo.sc.gov.br, o 
fornecimento/envio das revistas, começando a contar como a pri-
meira das 102 edições contratadas, aquela que foi efetivamente 
recebida pelo Município e o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apre-
sentação de defesa prévia e comprovação formal dos motivos que 
levaram a eventual execução irregular da avença;
Eventual manifestação deve ser protocolada dentro do prazo esta-
belecido e em horário de expediente, no Protocolo junto ao Depar-
tamento de Compras e Licitações, localizado na sede deste Muni-
cípio: Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, CEP 89.580-000, 
ou então remetida via postal com aviso de recebimento, mediante 
comprovação do seu envio com o código rastreador para o e-mail: 
contratos@fraiburgo.sc.gov.br.

Não serão consideradas manifestações através de fac-símile (FAX) 
ou e-mail. Caso a correspondência seja enviada fora do prazo aci-
ma estipulado, ela será considerada intempestiva.

Fraiburgo(SC), 24 de abril de 2018.
Silvia Vargas Glaner
Fiscal de Contrato
Portaria 0634/2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO -PAL 0043-2018 
-PLANALTO COM. E TRANSP. DE ALIMENTOS

Publicação Nº 1603509

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 0043/2018 
– PMF
MODALIDADE –PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2018
REGISTRO DE PREÇOS N° 0011/2018
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTU-
RAS DE CAFÉ PARA CONSUMO NO ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNI-
CÍPIO DE FRAIBURGO)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0026/2018 (AT18PMF26)

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.947.979/0001-74, NOTIFICA 
a empresa PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na RODOVIA 
SC 283, no município de Planalto Alegre/SC, inscrita no CNPJ sob 
o nº 19.633.424/0001-11, a tomar ciência acerca da Notificação 
constante dos autos do Processo Administrativo Licitatório em epí-
grafe. O inteiro teor da Notificação foi encaminhado por correspon-
dência eletrônica (e-mail). Será assegurada ainda, caso entenda 
necessário, a vista dos autos.

O prazo para regularização da situação: 24 (vinte e quatro) horas 
realizar o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços 
AT18PMF26, constante da AF nº 1744, bem como apresentar o ob-
jeto da contratação de acordo com as especificações exigidas, E o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia e 
comprovação formal dos motivos que levaram a eventual execução 
irregular.
Eventual manifestação deve ser protocolada dentro do prazo esta-
belecido e em horário de expediente, no Protocolo junto ao Depar-
tamento de Compras e Licitações, localizado na sede deste Muni-
cípio: Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, CEP 89.580-000, 
ou então remetida via postal com aviso de recebimento, mediante 
comprovação do seu envio com o código rastreador para o e-mail: 
contratos@fraiburgo.sc.gov.br.

Não serão consideradas manifestações através de fac-símile (FAX) 
ou e-mail. Caso a correspondência seja enviada fora do prazo aci-
ma estipulado, ela será considerada intempestiva.

Fraiburgo(SC), 24 de abril de 2018.
Silvia Vargas Glaner
Fiscal de Contrato
Portaria 0634/2018

PORTARIA Nº 10102018
Publicação Nº 1603637

PORTARIA Nº 1010, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em 
conformidade com a Lei Municipal n.º 186/2016 de 03 de novem-
bro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0024 de 24 de outubro de 2017 
e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação 
interna nº 035/2018, da Secretaria de Infraestrutura Urbana;

Considerando que não foi aberto concurso público para o cargo de 
Guarda do Patrimônio Público em razão da substituição das fun-
ções por sistemas de monitoramento informatizado, estando na 
fase interna do procedimento licitatório, gerando necessidade de 
contratação temporária para a função até a conclusão do referido 
procedimento.

Considerando a necessidade dos serviços de Guarda do Patrimônio 
Público, para atender excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de LUCIANO MONTEIRO, brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 041.142.399-10, contratado 
em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO 

mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br
mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br
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PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 
01 de maio até 30 de julho de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de abril de 2018.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 10112018
Publicação Nº 1603639

PORTARIA Nº 1011, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em 
conformidade com a Lei Municipal n.º 186/2016 de 03 de novem-
bro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0015 de 18 de agosto de 2017 
e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação 
interna nº 011/2018, da Secretaria de Administração e Planeja-
mento;

Considerando que foram convocados todos os candidatos aprova-
dos em concurso público e que não houve preenchimento de todas 
as vagas;

Considerando a necessidade dos serviços de Agente de Serviços 
Gerais, para atender excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de ANGELA PINHEIRO POLAQUINI, 
brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 093.714.449-59, con-
tratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 
01 de maio de 2018 até 31 de agosto de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de abril de 2018.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA Nº 10122018
Publicação Nº 1603641

PORTARIA Nº 1012, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em 
conformidade com a Lei Municipal n.º 186/2016 de 03 de novem-
bro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0021 de 16 de outubro de 2017 
e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação 

interna nº 011/2018, da Secretaria de Administração e Planeja-
mento;

Considerando que foram convocados todos os candidatos aprova-
dos em concurso público e que não houve preenchimento de todas 
as vagas;

Considerando a necessidade dos serviços de Agente de Serviços 
Gerais, para atender excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de CLEUNICE CESAR DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 069.021.439-19, con-
tratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 
01 de maio de 2018 até 31 de agosto de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de abril de 2018.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

RESOLUÇÃO 4.18
Publicação Nº 1603510

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES-
CENTE
DO MUNICÌPIO DE FRAIBURGO-SC

RESOLUÇÃO Nº 004/2018
Dispõe sobre a aprovação e nomeação da Comissão para a or-
ganização da Conferência do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei 
Federal nº 8069( ECA), lei Municipal nº 920/92, com a alteração 
992/93 e Lei Municipal 1162/96 , regimentais e conforme decisão 
em reunião ordinária realizada no dia 19 de abril de 2018, resolve:

Art.1ª Aprovar e nomear os membros da Comissão para a Orga-
nização da Conferência Municipal do CMDCA, ficando assim cons-
tituído:

_Lya Frey
_Dulcinei Rudeck Bilibio
_Simara Cristina Ferreira de Deus
_Sheila Regina Lemos
_Rosane Jung Alves

Art.2ª – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fraiburgo(SC), 25 de abril de 2018.

Presidente do CMDCA
Lia Frey
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 11/2018
Publicação Nº 1604014

PORTARIA Nº 11/2018

DEFINE HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRAIBURGO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018.

ADELAR RIBEIRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 34, inciso 
II, do Regimento Interno, considerando o feriado nacional do “Dia do Trabalhador” no dia 01/05/2018 (terça-feira);

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar que não haverá expediente interno e externo na Câmara Municipal, no dia 30 de abril de 2018 (segunda-feira).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fraiburgo, 25 de abril de 2018.
ADELAR RIBEIRO DA SILVA
Presidente da Mesa

ADILSON JOSÉ DIAS
Gestor Público Legislativo
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Galvão

Prefeitura

PROCESSO DE LICITAÇÃO 036/2018 
Publicação Nº 1603503

MUNICIPIO DE GALVÃO – SC - EXTRATO DE EDITAL
O MUNICIPIO DE GALVÃO, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório nº 
036/2018, Edital de Dispensa 001/2018, até às 10:30 horas do dia 26 de abril de 2018, e fará abertura das mesmas às 10h45min do mesmo 
dia, sendo que constitui-se o objeto da presente chamada pública para CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULO DO MUNICIPIO 
DE GALVÃO E FUNDOS COM COBERTURA ANUAL CONTRA ACIDENTES EM GERAL, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTENCIA 
24 HORAS, conforme especificações constantes no Edital, para o exercício de 2017. Conforme especificações constantes no Edital, para o 
exercício de 2017. O fundamento legal é a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 Art. 24 inciso II e suas alterações posteriores, demais le-
gislação vigente e por este Edital. A integra do Edital e demais documentos poderão ser obtidos junto a sede do município com a Comissão 
de Licitação do Município, sito á Avenida Sete de Setembro n.548, na cidade de Galvão –SC, telefone (49) 3342 1111 ou pelo site: www.
galvao.sc.gov.br. telefone (49) 3342 1111 ou pelo site: www.galvao.sc.gov.br. Galvão - SC, 24 de abril de 2018.

Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 188

Garopaba

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE028/2018
Publicação Nº 1603440

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 028/2018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP – Atendi-
mento ao inciso I do Artigo 48 da LC147/2014

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Ga-
ropaba, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, pretendendo a contratação de empresa 
especializada para prestar o serviço de locação de veículos para 
uso da Secretaria da Fazenda. As propostas deverão ser entregues 
por meio de sistema de compras eletrônicas no site http://bllcom-
pras.org.br até as 14h00min do dia 10/05/2018. A sessão pública 
será realizada a partir das 14h10min do dia 10/05/2018, no ende-
reço eletrônico http://bllcompras.org.br
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço 
acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá 
ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba - SC, 25 de abril de 2018.
Paulo Sérgio de Araújo
Prefeito Municipal

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO DL012/2018
Publicação Nº 1603975

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO DL012/2018

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garo-
paba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, 
Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o CAPUT do artigo 
14 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 
alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Processo nº. 051/2018; DL n°. 012/2018; Contratado: MARIA DA 
SILVEIRA PEREIRA; CPF: 058.272.069-97; Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE; Valor Total: R$ 12.430,50 (doze mil e 
quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos). Data da Homo-
logação: 24/04/2018.

Garopaba - SC, 25 de abril de 2018.

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO DL013/2018
Publicação Nº 1603978

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO DL013/2018

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garo-
paba, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, 
Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o CAPUT do artigo 
14 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores 
alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Processo nº. 052/2018; DL n°. 013/2018; Contratado: ROSILENE 
MACHADO DE MARIA; CPF: 031.989.509-29; Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE; Valor Total: R$ 4.742,50 (quatro mil e 
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Data da 
Homologação: 24/04/2018.

Garopaba - SC, 24 de abril de 2018.

DECRETO Nº 074/2018
Publicação Nº 1604113

DECRETO N.º 074, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$ 
100.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no 
uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgâ-
nica Municipal, Lei n.º 2.085 de 04/12/2017 e demais legislação 
vigente,

DECRETA,
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), no Orçamento vigente:
17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 100.000,00
10301252.077 - Manutenção da Atenção Básica 100.000,00
4.4.90.0.6.23.001085 - Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.0.6.23.001086 - Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.0.6.23.001090 - Aplicações Diretas 40.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), correrão por conta do superávit 
financeiro do exercício anterior.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 25 de abril de 2018.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 26/04/2018, de acor-
do com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LETÍCIA TEIXEIRA CORREA
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 075/2018
Publicação Nº 1604116

DECRETO N.º 075, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E NOMEIA 
LEILOEIRO OFICIAL.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgâ-
nica Municipal e demais legislação vigente, especialmente do artigo 
51 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações,

DECRETA:
Art. 1º. Fica constituída a Comissão Permanente de Licitações para 
o período de 11/05/2018 à 10/05/2019.

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.garopaba.sc.gov.br/
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Art. 2º. São membros titulares da Comissão Permanente de Lici-
tações os servidores municipais: SIMONE VERA WOLFF, RAFAEL 
TONVILDES DE ABREU, e FERNANDO DA SILVA FERREIRA e como 
suplente ANA CAROLINA PEREIRA.
§1°. A Comissão Permanente de Licitações será presidida pela Se-
nhora SIMONE VERA WOLFF.
§2°. “Na ausência do Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tações, a presidência dos trabalhos caberá ao membro mais idoso.”

Art. 3º. Ficam definidas como funções da Comissão Permanente 
de Licitações, o recebimento, a análise e julgamento de propostas 
apresentadas nas diversas modalidades de licitações e todos os de-
mais assuntos relacionados ao bom andamento dos serviços para 
o cumprimento da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores.

Art. 4º. Fica nomeado o servidor municipal RAFAEL TONVILDES 
DE ABREU para atuar, sem qualquer ônus para o município, como 
Leiloeiro Oficial em todas as licitações na modalidade de leilão, a 
serem realizadas no período de 11/05/2018 à 10/05/2019.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 25 de abril de 2018.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 26/04/2018, de acor-
do com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LETÍCIA TEIXEIRA CORREA
Secretária de Administração Interina

EDITAL Nº 002/2018 DE ESCOLHA DE VAGAS - 
EDITAL Nº 001/2018

Publicação Nº 1603860

EDITAL Nº. 002/2018 DE ESCOLHA DE VAGAS – 2ª CHAMADA
Define normas para a Escolha de Vagas de Chamada Presencial em 
atenção ao item 15 do Edital nº. 001/2018 de Processo Seletivo da 
Secretaria de Educação do município de Garopaba/SC

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, pelo presente edital, a reali-
zação da escolha de vagas para provimento de vagas para admis-
são em caráter temporário de pessoal da Secretaria de Educação 
do município de Garopaba, que será regido pela legislação em vi-
gor e pelas normas estabelecidas no presente edital.

DA ESCOLHA DE VAGAS
1. A escolha de vagas da 2ª Chamada será realizada na Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Lauro Severiano Mül-
ler, nº. 303, esquina com a Rua 30 de Dezembro, Centro de Garo-
paba/SC, das 09:00 às 11:00 hs ou até o momento em que todas 
as vagas forem preenchidas, o que ocorrer primeiro conforme cro-
nograma a seguir:

Cargo Data da realização da escolha das 
vagas

Professor de Contação de História 
e Musicalização – 20 Horas 27/04/2018, a partir das 09:00 horas

Professor nível I – 40 Horas 27/04/2018, a partir das 09:00 horas
Professor nível II – 20 Horas 27/04/2018, a partir das 09:00 horas
Merendeira 27/04/2018, a partir das 09:00 horas

2. As vagas devem ser escolhidas na totalidade de sua carga ho-
rária.
3. No dia e horário estabelecidos, o candidato deverá dirigir-se ao 

endereço descrito no item 1, munido de documento oficial de iden-
tificação (RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação) e de 
comprovação de habilitação para o cargo para o qual foi aprovado.
3.1. A falta de qualquer documento indicado no item 3, a ser apre-
sentado pelo candidato, será motivo para exclusão e conseqüente 
desclassificação da vaga do processo seletivo.
3.2. A documentação poderá ser apresentada por qualquer pro-
cesso de cópia autenticada em cartório, ou ainda por cópia acom-
panhada do original, a fim de ser autenticada por servidor desta 
municipalidade.
4. O candidato que não estiver presente no momento da chamada 
de seu nome para a escolha da vaga, irá automaticamente para o 
final da lista de classificados, conforme item 16.6.3 do Edital de 
Processo Seletivo nº. 001/2018.
4.1. Considerando o que estabelece o item 4, o candidato já re-
classificado, que não estiver presente no momento da chamada de 
seu nome para a escolha da vaga, será automaticamente desclas-
sificado, conforme item 16.6.3.1 do Edital de Processos Seletivo 
nº. 001/2018.
5. As vagas a serem escolhidas são as seguintes:

Cargo: Professor de Contação de História e Musicalização – 20 Ho-
ras
ESCOLA LOCALIDADE VAGAS
E.M.E.F ARY MANOEL DOS SAN-
TOS e E.M.E.F ACÁCIO BENTO

Macacú
Costa do Macacú 1

E.M.E.F ADUCI ARBUES DO NASCI-
MENTO e
E.M.E.F CONSTANCIA LOPES

Siriú
Gamboa 1

E.M.E.F JANDIRA LUISA DA SILVA Palhocinha 1
Total de Vagas 3

Cargo: Professor Nível I – 40 Horas
ESCOLA LOCALIDADE VAGAS
C.E.I.M ENCANTADA e E.M.E.F 
PROFº NORBERTO JOSE FLORIA-
NO

Encantada 1

C.E.I.M PROFª Mª MARTA R. SAN-
SEVERINO e E.M.E.F SALOMÃO 
SILVEIRA

Campo D´Una
Canto da Penha 1

C.E.I ISIDRO MANOEL DE AMORIM 
e E.M.E.F AGOSTINHO BOTELHO

Areias de Am-
brósio
Capão

1

Total de Vagas 3

Cargo: Professor Nível II – 20 Horas
ESCOLA LOCALIDADE VAGAS
E.M.E.F PROFº NORBERTO JOSE 
FLORIANO Encantada 2

E.M.E.F PAULA MARTINS PEREIRA Areias de Palho-
cinha 2

C.E.I ISIDRO MANOEL DE AMORIM Areias de Am-
brósio 3

C.E.I.M CENTRO Vilage 1
E.M.E.F AGOSTINHO BOTELHO Capão 1
C.E.I.M ENCANTADA Encantada 1
C.E. IBIRAQUERA Ibiraquera 2
E.M.E.F PINGUIRITO Pinguirito 1
Total de Vagas 13

Cargo: Merendeira
ESCOLA LOCALIDADE VAGAS
E.M.E.F ARY MANOEL DOS SAN-
TOS Macacú 1

E.M.E.F ACÁCIO BENTO Costa do Macacú 1
Total de Vagas 2
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6. A chamada dos(as) candidatos(as) será efetuada obedecendo a 
ordem de classificação, mediante a existência de vaga.
7. Após concluídos os trabalhos da 2ª Chamada, será reprocessada 
a classificação, com o registro dos candidatos que escolheram suas 
vagas.
8. O(A) candidato(a) que escolher vaga e desistir dela será excluído 
da listagem de classificação de escolha de vaga, ficando impedido 
de escolher outra vaga, e conseqüentemente desclassificado do 
processo seletivo.
9. Escolhida a vaga, o candidato receberá sua convocação, para no 
prazo nela estabelecido apresentar a documentação exigida para 
a contratação.

Garopaba, 24 de abril de 2018.
Paulo Sérgio de Araújo
Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital no DOM/SC em 26/04/2018, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

EDITAL Nº 005/2018 DE ESCOLHA DE VAGAS - 
EDITAL Nº 002/2017

Publicação Nº 1603854

EDITAL Nº 005/2018 DE ESCOLHA DE VAGAS – 5ª CHAMADA

Define normas para a Escolha de Vagas de Chamada Presencial em 
atenção ao item 15 do Edital nº. 002/2017 de Processo Seletivo da 
Secretaria de Educação do município de Garopaba/SC

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, pelo presente edital, a reali-
zação da escolha de vagas para provimento de vagas para admis-
são em caráter temporário de Pessoal do Magistério da Secretaria 
de Educação do município de Garopaba, que será regido pela le-
gislação em vigor e pelas normas estabelecidas no presente edital.

DA ESCOLHA DE VAGAS
1. A escolha de vagas da 5ª Chamada será realizada na Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Lauro Severiano Mül-
ler, nº. 303, esquina com a Rua 30 de Dezembro, Centro de Garo-
paba/SC, das 14:00 às 16:00 hs ou até o momento em que todas 
as vagas forem preenchidas, o que ocorrer primeiro conforme cro-
nograma a seguir:

Cargo Data da realização da escolha das 
vagas

Motorista 27/04/2018, a partir das 14:00 horas

2. As vagas devem ser escolhidas na totalidade de sua carga ho-
rária.
3. No dia e horário estabelecidos, o candidato deverá dirigir-se ao 
endereço descrito no item 1, munido de documento oficial de iden-
tificação (RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação) e de 
comprovação de habilitação para o cargo para o qual foi aprovado.
3.1. A falta de qualquer documento indicado no item 3, a ser apre-
sentado pelo candidato, será motivo para exclusão e conseqüente 
desclassificação da vaga do processo seletivo.
3.2. A documentação poderá ser apresentada por qualquer pro-
cesso de cópia autenticada em cartório, ou ainda por cópia acom-
panhada do original, a fim de ser autenticada por servidor desta 
municipalidade.
4. O candidato que não estiver presente no momento da chamada 
de seu nome para a escolha da vaga, irá automaticamente para o 
final da lista de aprovados/classificados, o que couber, conforme 
item 16.6.3 do Edital de Processo Seletivo nº. 002/2017.
4.1. Considerando o que estabelece o item 4, o candidato já re-
classificado, que não estiver presente no momento da chama-
da de seu nome para a escolha da vaga, será automaticamente 

desclassificado, conforme item 16.6.3.1 do Edital de Processos Se-
letivo nº. 002/2017.
5. As vagas a serem escolhidas são as seguintes:

Cargo: Motorista de Caminhão/Auto/Ônibus
ESCOLA LOCALIDADE VAGAS
Secretaria de Educação (Sede) Centro 2

6. A chamada dos(as) candidatos(as) aprovados(as) será efetuada 
obedecendo a ordem de classificação, mediante a existência de 
vaga.
7. Após concluídos os trabalhos da 5ª Chamada, será reprocessada 
a classificação, com o registro dos candidatos que escolheram suas 
vagas.
8. O(A) candidato(a) que escolher vaga e desistir dela será excluído 
da listagem de classificação de escolha de vaga, ficando impedido 
de escolher outra vaga, e conseqüentemente desclassificado do 
processo seletivo.
9. Escolhida a vaga, o candidato receberá sua convocação, para no 
prazo nela estabelecido apresentar a documentação exigida para 
a contratação.

Garopaba, 24 de abril de 2018.
Paulo Sérgio de Araújo
Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital no DOM/SC em 26/04/2018, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N° 476/2018.
Publicação Nº 1603852

PORTARIA N.º 476, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, 
DESIGNA COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garo-
paba e demais legislação vigente, e

CONSIDERANDO que a atividade administrativa, por qualquer das 
suas expressões (atos administrativos), deve apresentar-se em 
conformidade com a lei, sob pena de nulidade dos atos que, por 
quaisquer de seus elementos, se divorciem dos limites balizados no 
ordenamento jurídico;

CONSIDERANDO que, a Constituição Federal, no art. 5º, assegura 
a todos o direito à ampla defesa e ao contraditório; e

CONSIDERANDO que "até que norma local discipline a matéria, as 
Administrações Públicas dos Estados e Municípios devem observar, 
nos respectivos procedimentos administrativos, as prescrições da 
Lei Federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Precedentes"(RMS 
35.033/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, jul-
gado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015);

CONSIDERANDO que a Secretária Municipal de Administração In-
terina por meio do Ofício ADM n°. 285/2018 solicita a abertura de 
Processo Administrativo a fim de apurar inconsistências que espe-
cifica;

RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO, a fim de apurar a responsabilidade referente às inconsistên-
cias nas datas de concessões de adicionais;

Art. 2º. DESIGNAR para comporem a Comissão os servidores 
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JEFERSON ÁVILA DE SOUZA, LISIELE DE ARAÚJO PIRES GABRIEL 
E FERNANDO DA SILVA FERREIRA para, sob a presidência do pri-
meiro, conduzirem o Processo Administrativo de que trata a pre-
sente Portaria.

Art. 3º. O prazo para a conclusão do processo será de 60 (sessen-
ta) dias, contados da data de publicação do presente ato.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Publique-se e cientifiquem-se os servidores cujos nomes 
figuram nesta Portaria.

Garopaba, 25 de abril de 2018.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 26/04/2018, de acor-
do com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 DE 25 DE ABRIL DE 
2018

Publicação Nº 1603836

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01 DE 25 DE ABRIL DE 2018
"APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE 
GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

SÉRGIO LUIZ GONÇALVES, Presidente da Câmara Municipal de Ga-
ropaba, no uso de sua atribuições que lhe são conferidas pelo Regi-
mento Interno Art. 10, III, e Art. 48, da Lei Orgânica Municipal, faz 
saber a todos os habitantes do Município de Garopaba, que o Ple-
nário aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do exercício de 2016 do Muni-
cípio de Garopaba.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, em 25 de abril de 2018.
Sérgio Luiz Gonçalves
Presidente

Publicada o presente Decreto Legislativo, na Galeria da Câmara 
Municipal de Garopaba, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 
2018.

Publicada o presente Decreto Legislativo no DOM/SC em 
____/____/2018, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 
10/08/2009.

Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário
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Garuva

Prefeitura

DECRETO N° 104/2018
Publicação Nº 1603583

DECRETO N.º 104 de 25 de abril de 2018.
“Dispõe sobre aprovação de loteamento e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Garuva, Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do processo administrativo n. 
2946/2014 e tendo em vista a aprovação exarada pelo Setor de 
Cadastro da Prefeitura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o plano de Loteamento "VIVERDI", com 
área total de 214.098,46 m², sendo constituído por 262 lotes, loca-
lizado à Avenida Celso Ramos, n. 1638, Bairro Centro, nesta Cidade 
e Comarca de Garuva - SC, referente ao imóvel registrado sob a 
matrícula n. 2476 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Garu-
va, neste ato representado pelo Sr. Anderson Becker, administrador 
não-sócio da Viverdi loteamento SPE LTDA, CNPJ 22.524.161/0001-
17, distribuído da seguinte maneira:
I – 214.098,46 m² de área total;
II – 163.843,50 m² (100%) de área loteável;
III – 97.170,00 m² (59,31%) da área loteável destinada aos lotes;
IV – 42.094,90 m² (25,69%) da área loteável destinada ao sistema 
viário
V – 13.109,56 m² (8,00%) da área loteável destinada à área comu-
nitária e equipamentos públicos do Município;
VI – 11.469,04 m² (7,00%) da área loteável destinada área verde.
Art. 2º - As características dos lotes e quadras do Loteamento "VI-
VERDI” são as constantes do memorial descritivo, anexado ao pro-
cesso administrativo nº 2964/2014.
Art. 3º - A partir da data do registro do Loteamento no cartório 
de Registro de Imóveis, todas as áreas destinadas a arruamento e 
área comunitária, passarão a integrar o domínio e patrimônio do 
Município, conforme preceitua o artigo 22 da Lei Federal 6.766 de 
19/12/79.
Art. 4º - O Loteamento ora aprovado deve ser registrado na cir-
cunscrição imobiliária do Município e Comarca de Garuva, em con-
sonância com o disposto no artigo 18, da Lei 6766/79, dentro de 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação 
desse Decreto, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 5º - Os alvarás para edificação somente serão concedidos, 
após o registro do Loteamento, na forma determinada pelo artigo 
4º deste Decreto, cumpridas as disposições do Termo de Compro-
misso e Plano de Execução de Obras, anexos a este Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto n° 
043 de 28/02/2018.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

O MUNICÍPIO DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal RODRIGO ADRIANY 
DAVID, doravante denominado somente PREFEITURA e de outro 
lado o Sr. ANDERSON BECKER, administrador não-sócio da Viverdi 
loteamento SPE LTDA, CNPJ 22.524.161/0001-17, de comum acor-
do assinam o Termo de Acordo, formulado conforme as cláusulas 

e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A LOTEADORA se compromete, a executar 
as obras de infraestrutura no Loteamento "VIVERDI", localizado à 
Avenida Celso Ramos, n. 1638, Bairro Centro, no quadro urbano 
do Município de Garuva - SC, matrícula nº 2476 do cartório de re-
gistro de imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Garuva, com 
área total de 214.098,46 metros quadrados, cuja infraestrutura 
corresponde a implantação sem ônus para a Prefeitura, das obras 
exigidas pela Legislação Federal, Estadual e Municipal, no prazo 
fixado no cronograma contido processo de aprovação e transcrito 
simplificadamente na Cláusula Quinta.
Parágrafo Único - No caso de execução dos serviços pela Prefeitu-
ra, a Loteadora pagará os custos das obras e serviços, sob pena de 
inscrição em dívida ativa e cobrança judicial do débito.
a) A Loteadora se compromete a executar as obras a seguir enu-
meradas:
1 - Abertura das vias de circulação, com o respectivo marcos de 
alinhamento;
2 - Demarcação dos Lotes e Quadras;
3 - Drenagem, aterros e bueiros que se fizerem necessário, confor-
me projetos aprovados.
4 - Implantação da rede de distribuição de energia elétrica com 
iluminação pública;
5 - Rede de distribuição de água potável;
6 - Pavimentação e sinalização das vias de circulação.
7 - Paisagismo.
b) Do imóvel loteado restará distribuído nos seguintes quantitati-
vos:
1 - Área dos lotes: 97.170,00 m²;
2 - Área das Ruas: 42.094,90 m²;
3 - Área destinada a equipamentos públicos (PMG): 13.109,56 m²;
4 - Área verde: 11.469,04 m²;
CLÁUSULA SEGUNDA - Os LOTEADORES darão em caução 21 (vin-
te e um) lotes, representado pelos lotes 1 á 21 da quadra 5, do 
Loteamento "VIVERDI".
§ 1º - O loteamento será executado em uma única etapa.
§ 2º - Executadas as obras, a pedido da LOTEADORA, a PREFEITU-
RA deverá emitir certidão de que a infra-estrutura do loteamento 
se encontra devidamente implantada e liberar da caução de todos 
os lotes gravados em garantia do presente, emitindo o devido al-
vará de liberação de caução, dando assim por cumprida as obriga-
ções assumidas neste termo pela LOTEADORA, nada mais tendo a 
realizar no respectivo loteamento.
§ 3º - Os lotes ora caucionados NÃO poderão ser comercializados, 
antes da emissão do respectivo alvará de liberação da caução.
§ 4º - A LOTEADORA deverá formalizar no ato do registro do Lo-
teamento a HIPOTECA DOS LOTES CAUCIONADOS em favor da 
PREFEITURA, fazendo constar no respectivo registro a promessa 
de execução das obrigações, e no caso de inadimplência, os mes-
mos serão processados por meio de execução fiscal;
CLAUSULA TERCEIRA - A LOTEADORA poderá dispor livremente 
dos lotes não caucionados, podendo, entretanto, outorgar a es-
critura pública de compra e venda somente dos lotes servidos de 
infra-estrutura total, ficando claro e entendido que a medida que 
os lotes forem recebendo as melhorias aqui previstas, poderão ser 
escriturados, devendo para tanto a LOTEADORA requerer à PRE-
FEITURA a fiscalização "in loco" dos serviços executados. Depois 
de procedida a fiscalização, a PREFEITURA, através da expedição 
de certidão pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, ou órgão 
que venha a substituí-la, devidamente visada pelo CHEFE DO EXE-
CUTIVO, liberará para escrituração os lotes beneficiados.
§ 1º - A LOTEADORA deverá facilitar a fiscalização permanente da 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8526415/art-2-do-decreto-436-06-sao-francisco-do-sul
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8526415/art-2-do-decreto-436-06-sao-francisco-do-sul
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8526408/art-3-do-decreto-436-06-sao-francisco-do-sul
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8526403/art-4-do-decreto-436-06-sao-francisco-do-sul
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8526403/art-4-do-decreto-436-06-sao-francisco-do-sul
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PREFEITURA, durante a execução dos serviços. Fica a responsabili-
dade da PREFEITURA disponibilizar funcionário para a fiscalização, 
não correspondendo à falta de fiscal motivo suficiente para que a 
loteadora paralise as obras do loteamento.
§ 2º - Em se comprometendo a venda por meio de contrato parti-
cular de compra e venda, a LOTEADORA deverá identificar o nome 
e a situação do loteamento no momento da venda bem como de-
limitar e identificar, por meio de marcos, a parcela individualizada.
§ 3º - A LOTEADORA deverá, além das condições aqui contidas, 
observar as demais imposições legais, no que se refere aos proce-
dimentos para comercialização das unidades autônomas.
CLAUSULA QUARTA – A LOTEADORA transferirá, mediante escritu-
ra pública de doação e sem qualquer ônus para o Município, a pro-
priedade das áreas destinadas ao sistema de circulação, implanta-
ção de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público.
CLÁUSULA QUINTA - O Plano de Execução das obras do Loteamen-
to obedecerá ao seguinte cronograma:
Terraplanagem total - 120 dias
Drenagem pluvial - 420 dias
Rede de esgoto - 330 dias
Rede de distribuição de água potável - 330 dias
Rede de distribuição de energia elétrica - 480 dias
Pavimentação - 420 dias
Sinalização Viária e paisagismo - 480 dias
Demarcação dos lotes - 480 dias.
CLÁUSULA SEXTA - Todas as obras de implantação do loteamento 
serão concluídas no prazo máximo de 730 dias (02 anos), sendo 
que o prazo para realização das obras de infra-estrutura, cons-
tantes neste termo de compromisso, começará a contar da data 
da aprovação do loteamento pela PREFEITURA com o respectivo 
Decreto de Aprovação.
CLÁUSULA SÉTIMA - A LOTEADORA obriga-se a executar todas 
as obras de infra-estrutura constantes no cronograma de obras 
aprovado pela Prefeitura, dentro do prazo de 2 (dois) anos impror-
rogáveis, sob pena de se assim não o fizer, sujeita-se, desde já a 
adjudicação dos lotes caucionados, em favor da Prefeitura Muni-
cipal de Garuva. Para o cumprimento do disposto nesta cláusula 
observar-se-á o contido no item b da cláusula primeira.
§ 1º - Se a PREFEITURA optar pela adjudicação dos lotes cau-
cionados em garantia a execução das obras de infra-estrutura do 
loteamento, deverá ela realizar as obras garantidas pela caução.
§ 2º - Poderá a PREFEITURA, após findo o prazo de 02 anos para 
a loteadora executar as obras do loteamento, adjudicar os lotes 
caucionados e comercializá-los para cobrir os custos com a im-
plantação da infra-estrutura, devendo o saldo remanescente, caso 
houver ser ressarcido à LOTEADORA.
§ 3º - Não sendo suficiente o valor de comercialização dos lotes 
para cobrir os custos de infra-estrutura a LOTEADORA fica obrigada 
a pagar a diferença.
§ 4º - Fica claro que o custo com a infraestrutura não poderá 
exceder ao valor de comercialização dos lotes, podendo apenas 
ficar como saldo remanescente, devendo ainda, ser observadas as 
obras já executadas pela LOTEADORA no cálculo dos custos rema-
nescentes.
CLÁUSULA OITAVA - Executadas as obras constantes do memo-
rial descritivo aprovado pela Prefeitura, os lotes dados em caução, 
serão liberados mediante comunicado formal da PREFEITURA ao 
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, onde o presente Instru-
mento de Compromisso de Garantia de Execução de Obras de In-
fra-Estrutura Urbana for levado à averbação, passando, na mesma 
ocasião, a ser comercializados por parte da LOTEADORA.
§ 1º - A constatação da conclusão das obras de infra-estrutura ur-
bana acima mencionada será feita mediante inspeção que o setor 
competente da Prefeitura procederá, periodicamente para ao final, 
expedir certificado de conclusão das obras mencionadas.
§ 2º - Em caso de atraso na execução das obras de infra-estrutura 
urbana, acima mencionada, aludidas no cronograma de obras, a 
LOTEADORA será notificada formalmente para que dentro de 30 
dias, complemente os serviços e, caso não o façam, a área será 

automaticamente revertida à Prefeitura, que intervirá para a regu-
larização do empreendimento, obedecida as disposições aplicáveis 
e exigidos os direitos e deveres constantes das Leis Federal nº 
6.766/79 e Lei Estadual 6063/82.
§ 3º - Verificando que a LOTEADORA executou as obras de infra
-estrutura, a PREFEITURA expedirá certificado de conclusão dos 
trabalhos, ficando a LOTEADORA livre de qualquer solicitação fu-
tura no que se refere às referidas obras, incumbida a PREFEITURA 
de promover manutenção das mesmas, mediante sua intervenção 
direta ou das concessionárias dos serviços públicos.
CLÁUSULA NONA - Caso a PREFEITURA venha a realizar obras, 
poderá, ao invés de reverter para o seu patrimônio à área caucio-
nada, cobrar o valor referido.
CLÁUSULA DÉCIMA - Os LOTEADORES deverão submeter a regis-
tro imediato o Loteamento no Cartório de Registro de Imóvel. Se 
não registrado no prazo legal, revoga-se automaticamente a apro-
vação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica desde já designado o Foro 
da Comarca de Garuva, para serem, discutidas todas as dúvidas 
oriundas deste instrumento, com renúncia aos demais.
E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo de Compro-
misso em duas vias de igual teor e forma.

Garuva-SC, 25 de abril de 2018.

RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

ANDERSON BECKER
Administrador não-sócio da Viverdi 
loteamento SPE LTDA

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO “VIVERDI”

RODRIGO ADRIANY DAVID, Prefeito Municipal de Garuva, Estado 
de Santa Catarina, autoridade certificadora deste instrumento de 
aprovação do loteamento "VIVERDI", que está localizado à Avenida 
Celso Ramos, n. 1638, Bairro centro, zona urbana deste Município 
e Comarca de Garuva, sob a matrícula n.º 2476, - Registro Ge-
ral de Imóveis da 1ª Circunscrição dessa Comarca de Garuva, de 
propriedade da Viverdi loteamento SPE LTDA, representada pelo 
administrator não-sócio Anderson Becker, certifica que o referido 
Loteamento foi devidamente aprovado pelo Decreto Municipal nº 
187 de 16 de dezembro de 2016, com os seguintes objetivos que 
deverão ser levados a efeito:

1 - Registro do Termo de Acordo no Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos da Comarca de Garuva;
2 - Registro imediato do Loteamento no Cartório de Registro de 
Imóveis;
3 - Lavratura de Escritura Pública de Doação da área da PMG 
com 13.109,56 m² (8,00%); áreas das ruas com 42.094,90 m² 
(25,69%) e área verde com 11.469,04 metros quadrados (7,00%) 
, ao Município de Garuva;
4 - Lavratura da Escritura de Hipoteca das áreas postas como ga-
rantia pela execução;
5 - A comprovação das providências mencionadas nos itens 2, 3 e 
4, será feita mediante Certidão do Cartório de Registro de Imóveis.

Garuva (SC), 25 de abril de 2018
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 105/2018
Publicação Nº 1603524

DECRETO Nº. 105 de 25 de abril de 2018
“Dispõe sobre a nomeação da servidora Cecília Zawodine Peters, 
para a função gratificada de coordenadora.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATA-
RINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NAS 
LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 001/98 DE 02 DE MARÇO 
DE 1998, 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009 044/09 DE 09 DE 
OUTUBRO DE 2009 E 104/17 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.
DECRETA:
ART. 1o. – Fica nomeada a servidora CECÍLIA ZAWODINE PETERS, 
para a função gratificada de Coordenadora da Casa de Acolhimento 
Provisório Municipal “Margarida Severiano”, subordinado a Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Parágrafo Único – Conceda-se a servidora gratificação de 30% 
(trinta por cento) sobre o vencimento base, na forma do art. 17, 
da Lei 1761/13.

ART. 2o - Este Decreto entra em vigor a contar de 01 de maio de 
2018.
RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

PORTARIA  N° 064/2018
Publicação Nº 1603337

PORTARIA Nº 064 de 25 de abril de 2018.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFE-
TIVO, APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATA-
RINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO 
ART. 79, II, a DA LEI ORGÂNCIA.

CONSIDERANDO, o Concurso Público realizado pelo Município de 
Garuva, com resultado homologado pelo Decreto 91/2016 de 30 
de junho de 2016;

CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vagas de 
provimento efetivo, nos quadros funcionais do Município de Garu-
va, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal e a Carta Magna 
da República;

CONSIDERANDO O Processo nº 1570/2018;

CONSIDERANDO a desistência de candidato.

RESOLVE:
Art. 1º Fica Nomeado o Aprovado no Concurso Público, constante 
do anexo I desta Portaria, para o cargo de Provimento Efetivo, no 
regime estatutário.

Art. 2º A nomeada constante no Anexo I desta Portaria deverá 
comparecer, no prazo legal, no Departamento de Recursos Hu-
manos da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e 
Finanças, situado na Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro, no 
horário das 08 às 14 horas, para apresentação dos documentos 
indicados a seguir, e encaminhamento para a avaliação médica 
destinados à deflagração do processo de Posse.

1) Cópia da certidão de nascimento para solteiros;
2) Cópia da certidão de casamento;
3) Cópia do comprovante de residência atual (fatura de água, ener-
gia elétrica ou telefone);

4) Cópia AUTENTICADA do comprovante de grau de escolaridade – 
(para os cargos de nível superior: Diploma)
5) Cópia AUTENTICADA do certificado/diploma de curso de espe-
cialização (quando o cargo requerer);
6) Cópia AUTENTICADA do certificado/diploma de curso específico 
(quando o cargo requerer);
7) Cópia do RG e CPF;
8) Cópia do título de eleitor;
9) Cópia da Carteira de Trabalho onde consta o nº da carteira e a 
qualificação civil;
10) Cópia do PIS/PASEP;
11) Cópia do Certificado de Reservista (para os homens);
12) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 
anos;
13) Cópia do atestado de vacina dos filhos menores de 14 anos;
14) Cópia da Declaração Completa de Imposto de Renda (IRPF) ou 
Declaração de Bens (Preenchida no RH);
15) Cópia AUTENTICADA do registro no órgão de classe (quando 
o cargo requerer);
16) Cópia da carteira de habilitação (quando o cargo requerer);
17) Certidão emitida pela Justiça Federal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
região no link: http://www.jf.jus.br/servicos/cidadao/certidao-ne-
gativa
18) Certidão de Antecedentes Criminais – Policia Federal retirada 
no link: http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-criminais
19) Certidão negativa de antecedentes criminais e civil – Justiça 
Estadual dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) 
anos (http://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do);
20) Certidão de quitação eleitoral – Cartório Eleitoral (www.tse.
gov.br);
21) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro 
Nacional de Condenados de Crime de Improbidade Administrativa 
no link: (www.cnj.jus.br);
22) Declaração de não ter sofrido no exercício de função públi-
ca, as penalidades previstas no art. 137 da Lei nº 6.745/1985, e 
parágrafo único da Lei Federal 8.112/1990 e as correspondentes 
constantes dos Estados e Municípios (Preenchida no RH);
23) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de 
condição de acumulação amparada pela constituição (Preenchida 
no RH);
24) Declaração do local de trabalho quando possuir outro vínculo 
empregatício com informação da carga horária semanal e horário 
de trabalho;
25) Comprovante de abertura de conta corrente ou conta salário 
junto a Cooperativa de Crédito - SICREDI, contendo agência e o 
número da conta para o crédito de salário;
26) 01 foto 3 X 4 RECENTE.
27) Ficha salário família (Fornecida pelo RH)
28) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (Fornecida pelo RH)

Art. 3º - Somente tomará posse aquele que cumprir as exigências 
do artigo anterior.

Art. 4º O nomeado constante no Anexo I desta Portaria que não 
tomar posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, 
estará renunciando, tacitamente, à vaga para qual foi nomeada. 
A nomeação será considerada nula, ficando a cargo do Chefe do 
Executivo Municipal, convocar novo candidato, conforme a Lista de 
Classificação, para suprir as vagas não preenchidas.

Art. 5º O nomeado constante no Anexo I desta Portaria que não 
desejar ser empossada no cargo poderá formalizar a desistência 
mediante preenchimento de Termo próprio, disponível no site 
www.garuva.sc.gov.br, e encaminhado ao Departamento de Recur-
sos Humanos do Município de Garuva.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

http://www.jf.jus.br/servicos/cidadao/certidao-negativa
http://www.jf.jus.br/servicos/cidadao/certidao-negativa
http://www.tse.gov.br/
http://www.tse.gov.br/
http://www.garuva.sc.gov.br
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RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito Municipal

ANEXO I - Portaria 064/2018
REGIME ESTATUTÁRIO

Cargo: Agente Administrativo

Matrícula Nome Coloca-
ção

172001012 FRANCISCO XAVIER SOARES FILHO 18º
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Gaspar

Prefeitura

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
Publicação Nº 1603370

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2018
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018
OBJETO: Aquisição de veículo de passeio tipo hatch para o Corpo 
de Bombeiros Militar de Gaspar/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: 
até às 09hs do dia 09/05/2018, no Departamento de Compras, Rua 
São Pedro, n° 128, 2° Piso – Edifício Edson Elias Wieser, ao lado da 
sede da Prefeitura. ABERTURA a partir das 09hs30min, do mesmo 
dia e local. Íntegra do Edital no site: www.gaspar.sc.gov.br.

Gaspar (SC), 25/04/2018.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.869, DE 23 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1602982

LEI Nº 3.869, DE 23 DE ABRIL DE 2018.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GASPAR A RECEBER EM DOAÇÃO 
IMÓVEIS LOCALIZADOS NO BAIRRO BELCHIOR ALTO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, 
da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a receber em doação, 
sem encargos, dos legítimos proprietários, Harry Krause, inscrito 
no CPF nº 255.701.889-91, e Olentina Tereza Krause, inscrita no 
CPF sob o nº 940.354.589-53, um imóvel localizado no bairro Bel-
chior Alto, Gaspar, Santa Catarina, matriculado sob o nº 10.931, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar, com-
preendendo um terreno com área de 1.305,203m² (um mil trezen-
tos e cinco metros e duzentos e três decímetros quadrados) cuja 
descrição inicia-se partindo do vértice nº 4 e seguindo até o vérti-
ce nº 5, com distância de 54,50m e com azimute de 102º57'18", 
confrontando com a área B da matrícula 10.931 de Harry Krause 
e sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo do vértice nº 5 
e seguindo até o vértice nº 6, com distância de 54,27m, e com 
azimute de 102º15'22", confrontando com a área B da matrícula 
10.931 de Harry Krause e sua esposa Olentina Tereza Krause; e 
partindo do vértice nº 6 e seguindo até o vértice nº 24, com distân-
cia de 12,12m, e azimute de 183º57'15", confrontando com a Rua 
José Schmitt Sobrinho (Prefeitura Municipal de Gaspar); e partindo 
do vértice nº 24 e seguindo até o vértice nº 25, com distância de 
54,27m e com azimute de 282º14'26", confrontando com a área 
A da matrícula nº 10.931 de Harry Krause e sua esposa Olentina 
Tereza Krause, e partindo do vértice nº 25 e seguindo até o vértice 
nº 17, com distância de arco 54,51m, e azimute de 282º56’21"m, 
confrontando com a área A da matrícula nº 10.931 de Harry Krau-
se e sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo do vértice nº 
17 e seguindo até o vértice nº 4, com distância de 12,15m e com 
azimute de 3º59'43", confrontando com a Rua José Schmitt Sobri-
nho (Prefeitura Municipal de Gaspar).

Art. 2º Fica o Município de Gaspar autorizado a receber em doação, 
sem encargos, dos legítimos proprietários, Harry Krause, inscrito 
no CPF nº 255.701.889-91, e Olentina Tereza Krause, inscrita no 

CPF sob o nº 940.354.589-53, um imóvel localizado no bairro Bel-
chior Alto, Gaspar, Santa Catarina, matriculado sob o nº 10.931, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Gaspar, com-
preendendo um terreno com área de 741,230m² (setecentos e 
quarenta e um metros e duzentos e trinta decímetros quadrados), 
cuja descrição inicia-se do vértice nº 16, e seguindo até o vértice 
nº 15, com distância de 32,63m, e com azimute de 177º29'21", 
confrontando com a área B da matrícula 10.931 de Harry Krause e 
sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo do vértice nº 15 e 
seguindo até o vértice nº 14, com distância de arco 4,54m, e com 
raio de 9,00m, confrontando com a área B da matrícula 10.931 
de Harry Krause e sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo 
do vértice nº 14 e seguindo até o vértice nº 13, com distância de 
13,87m, e azimute de 148º35'04", confrontando com a área B da 
matrícula 10.931 de Harry Krause e sua esposa Olentina Tereza 
Krause; e partindo do vértice nº 13 e seguindo até o vértice nº 
7, com distância de 21,25m e com azimute de 135º45'38", con-
frontando com a área B da matrícula 10.931 de Harry Krause e 
sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo do vértice nº 7 e 
seguindo até o vértice nº 8, com distância de 16,10m, e azimu-
te de 3º57'15", confrontando com a Rua Pedro Krause (Prefeitura 
Municipal de Gaspar), e partindo do vértice nº 8 e seguindo até o 
vértice nº 9, com distância de 8,15m e com azimute de 315º45'37", 
confrontando com a área C da matrícula 10.931 de Harry Krause 
e sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo do vértice nº 9 
e seguindo até o vértice nº 10, com distância de arco de 2,01m, 
e raio de 9,00m, confrontando com a área C da matrícula 10.931 
de Harry Krause e sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo 
do vértice nº 10 e seguindo até o vértice nº 11 , com distância de 
8,15m e com azimute de 328º35'04", confrontando com a área C 
da matrícula 10.931 de Harry Krause e sua esposa Olentina Tereza 
Krause; e partindo do vértice nº 11 e seguindo até o vértice nº 12, 
com distância de arco 4,54m, e raio de 9,00m, confrontando com a 
área C da matrícula 10.931 de Harry Krause e sua esposa Olentina 
Tereza Krause; e partindo do vértice nº 12 e seguindo até o vérti-
ce nº 2, com distância de 27,90m e com azimute de 357º29'21", 
confrontando com a área C da matrícula 10.931 de Harry Krause e 
sua esposa Olentina Tereza Krause; e partindo do vértice nº 2 e se-
guindo até o vértice nº 16, com distância de 12,11m e com azimute 
de 275º15'16", confrontando com a Rua Pedro Krause (Prefeitura 
Municipal de Gaspar).

Art. 3º O recebimento em doação dos imóveis acima descritos tem 
como destinação:

I - o imóvel descrito no artigo 1º desta Lei, a regularização da Rua 
José Schmitt Sobrinho, denominada pela Lei nº 746, de 16 de no-
vembro de 1982; e

II - o imóvel descrito no artigo 2º desta Lei, a regularização da Rua 
Pedro Krause, denominada pela Lei nº 2.797, de 15 de setembro 
de 2006.

Art. 4º Os imóveis doados e descritos nesta Lei serão outorgados 
ao Município a título gratuito, por meio de escritura pública.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 
da dotação própria consignada no orçamento vigente do Município 
de Gaspar.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura do Município de Gaspar – SC, em 23 de abril de 2018.
Kleber Edson Wan-Dall
Prefeito

samae - GasPar

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
2/2016 - SAMAE

Publicação Nº 1603502

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

• CONTRATOS E SEUS ADITIVOS | 2018

========================================
=========================== Número do contrato: 
02/2016 Número do Aditivo: 4 (Aditivo de Reajuste)
Data vigência: 01/05/2018
Data vencimento: 31/12/2018
Número da Licitação: 06/2016 – Modalidade: Dispensa de Licitação
Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SA-
MAE
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ES-
TADO DE SANTA CATARINA - CIEE
Objeto: Contratação de empresa especializada em administração 
de estágio para estudantes (agente integrador de estágio), de 
acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008 e com a 
Lei n. 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, através do estágio. O estágio poderá ser 
obrigatório ou não, deverá ser pedagogicamente útil, objetivando 
o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o traba-
lho, no ambiente de trabalho.
Valor Acrescido: R$ 51,84 (cinqüenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos)
========================================
===========================

Gaspar (SC), em 16 de abril de 2018.
JOSÉ HILÁRIO MELATO
Diretor Presidente
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Governador Celso Ramos

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 41/2018
Publicação Nº 1604119

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 41/2018

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que realizará licitação, tipo Menor Preço.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA E DEMAIS 
ITENS CORRELATOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10/05/2018 até ás
14h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 10/05/2018 ás14h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no endereço: www.governadorcelso-
ramos.sc.gov.br

Governador Celso Ramos, 25 de Abril de 2018.
ALCIDES PEREIRA
Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 42/2018
Publicação Nº 1604120

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 42/2018

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que realizará licitação, tipo Menor Preço.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃ DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E 
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10/05/2018 até ás
17h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 10/05/2018 ás17h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no endereço: www.governadorcelso-
ramos.sc.gov.br

Governador Celso Ramos, 25 de Abril de 2018.

ALCIDES PEREIRA
Secretário de Administração
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E 
LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Publicação Nº 1603572

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2018, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura 
Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do 
Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Cam-
pos, são registrados os preços da (s) empresa (s) ) PMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida à Rua JULIO LUIZ DE AZEVEDO Nº 
154, GANCHOS DE FORA, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 29.654.441/0001-99, neste 
ato representado pelo(a) PAULO HENRIQUE VENANCIO, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 073.354..679-00, 
portador(a) do RG nº 4680075 SSP/SC, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA 
SAÚDE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 35/2018, objeto do Processo 35/2018. As condições a 
serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresenta-
da pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 
01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTI-
DADE

VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Papel Higiênico em folha simples, gofrado, picotado, 100% celulose virgem, na cor 
branca, medindo 30Mx10CM, neutro, distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, sendo macio com alto poder de absorção, embalado em pacotes com 04 (qua-
tro) unidades e acondicionado em fardos de 64 rolos. Embalagem deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresen-
tar na proposta laudo microbiológico.

FARDO 940 52,14 49.011,60

2

Papel higiênico folha dupla, 100% celulose virgem biodegradável, folha picotada, 
grofada com relevo, folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80%, 
índice de maciez igual ou menor que 5,7nm/g. Resistência a tração ponderada igual 
ou maior que 160 n/m, quantidade de pintas igual ou menor que 16nm²/m². Tempo 
de absorção de água igual ou menor que 5 segundos, conforme norma ABNT NBR 
15.464-2 e 15.134; Características complementares: matéria prima 100% celulose 
virgem, comprimento de 30 m(com tolerância de 2%) diâmetro interno do tubete míni-
mo de 4cm; acabamento grofado, em relevo, picotado, fragrância neutra. Rotulagem 
contendo: com identificação da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem 
de papel, nome do fabricante, cnpj etc. Embalagem com boa visibilidade do produto. 
Fardo com 64 rolos, embalado em 4 unidades. A licitante deverá apresentar na pro-
posta laudo do IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outo laboratório certificado 
pelo Inmetro. O laudo deverá conter as características geométricas da especificação 
técnica, critérios para ponderação, pontuação para característica.

FARDO 800 83,87 67.096,00

3

Guardanapo de papel, folha simples, branco (pequeno), 100% celulose virgem, 
gofrado, sem perfume, apresentando macies e suavidade, medidas mínimas 20x22,-
5cm. Embalagem contendo 50 unidades. Deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade.

UNIDADE 1.410 R$ 2,25 3.172,50

4

Papel toalha, folha intercalada, duas dobras, 100% celulose virgem, cor branca, sem 
pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, deve apresentar alto poder de 
absorção e macies, suas dimensões mínimas de 20cmx22cm, sendo embalagem com 
1000 folhas, devem ser acondicionadas em fardos com mínimo 4 maços com 250 
folhas. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo 
de validade. A licitante deverá apresentar na proposta laudo microbiológico.

FARDO 1.640 R$ 21,93 35.965,20
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5

Papel toalha 2 dobras. Papel toalha interfolhado, classe 01, na cor branca, 2 dobras, 
gofrado, gramatura mínima de 32g/m², 100% fibras celulósicas virgem, alvura ISO 
mínima de 80%, índice de maciez igual ou menor que 5,5nm/g, quantidade de pintas 
igual ou menor que 9nm²/m², Resistência a tração a úmido maior que 90 n/m, Tempo 
de absorção de água igual ou menor que 15 segundos, quantidade de furos menor 
que 10nm²/ m², conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134. Características 
complementares: Matéria prima 100% fibra vegetal, dimensão da folha mínima de 
22x21cm (podendo variar 1,5cm para mais ou menos), número mínimo de folhas por 
caixa 5000 devendo estarem divididas por amarração com, no mínimo, 250 folhas por 
maço. Rotulagem contendo: com identificação da classe, marca, quantidade de rolos, 
aroma, metragem de papel, nome do fabricante, cnpj etc. Caixa com 5.000 folhas. A 
licitante deverá apresentar na proposta laudo do IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas) ou outo laboratório certificado pelo Inmetro. O laudo deverá conter as caracterís-
ticas geométricas da especificação técnica, critérios para ponderação, pontuação para 
característica.

CAIXA 800 95,04 76.032,00

6
Papel toalha bobina 20 gramas 100% fibras de celulose virgem com 100 metros de 
comprimento x 20 cm de largura cada rolo. Para ser utilizado em toalheiro com sensor 
ou alavanca. Caixa com 8 rolos com 100mx20cm.

CAIXA 300 87,27 26.181,00

7 Filtro de papel para café nº102, cx c/ 30 und. CAIXA 195 R$ 4,65 906,75
8 Filtro de papel para café nº103, cx c/ 30 und. CAIXA 158 R$ 3,83 605,14

13
Álcool Etilico 70%. Embalagem em polietileno leitoso com 1000ml. Caixa com 12 uni-
dades. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote. A licitante deverá 
apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

CAIXA 400 R$ 80,49 32.196,00

14

Álcool gel para mãos 70%, com glicerina, embalagem refil contendo, no mínimo 
500ml. Caixa com 12 unidades. Deve constar a data da fabricação, a data de valida-
de, o número do lote. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

CAIXA 400 R$ 115,46 46.184,00

15

Sabonete líquido cremoso, embalagem c/ 1000ml, fragrância suave, com ação bacteri-
cida, para higiene pessoal. Possui em sua formulação agentes tensoativos, emolientes 
e hidratantes, indicado para banho e lavagem das mãos. Deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 350 R$ 21,28 7.448,00

16
Sabonete líquido perolado, embalagem c/ 5l, fragância erva doce. Deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresen-
tar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 450 R$ 21,06 9.477,00

17

Multi inseticida líquidos em spray aerosol, com ação eficaz contra insetos voadores, 
tais como: aranhas, moscas, mosquitos, baratas e pulgas. O frasco deve ser no mínimo 
300ml devendo estar estampado no rótulo dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, lote e validade. Sua composição deve ser a base de água. A licitante 
deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 220 R$ 14,50 3.190,00

18

Lixeira destinados à coleta seletiva ou separação de resíduos diversos em locais 
internos ou externos. Produzidos em polipropileno de alta resistência e fixados em 
estrutura metálica. As estruturas permitem a montagem de conjuntos personalizados 
de acordo com a necessidade exata de cada usuário, O Kit é composto pelos seguintes 
itens:
04 Unidades – Lixeiras 50 Litros (4 cores) com Suporte
01 Unidade – Trave Metálica / Parafusos de Fixação

KIT 60 R$ 989,01 59.340,60

19 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 100 litros, acionamento 
com pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 61x61x90,5cm. UNIDADE 60 R$ 240,00

1

12.240,00

20 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 50 litros, acionamento 
com pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 46,6x35x59cm. UNIDADE 70 R$ 131,38 9.196,60

21 Lixeira em inox, com tampa flip top. Capacidade 20 litros. Dimensões 30x30cm UNIDADE 40 R$ 97,81 3.912,40

22

Descarte de copo descartável de água, Dimensões Tubo Água Diâmetro 85mm Altura 
750 mm Dimensões Tubo Café Diâmetro 55mm Altura 750 mm Dimensões da base 
215mm (larg) X 130mm (prof) Cor Branco com Base marfim Material Polipropileno / 
Polietileno Capacidade 150 Copos de Água e embalagem Caixa de papelão com 01 
(uma) unidade Validade Indeterminado

UNIDADE 300 19,16 5.748,00

23 Dispenser em plástico para papel toalha de duas dobras intercaladas nas medidas de 
20x22cm. UNIDADE 160 R$ 34,93 5.588,80

24 Dispenser para sabonete líquido com reserva tório. Em plástico resistente. Possui kit 
para fixação na parede contendo parafusos e buchas. Na cor branca. UNIDADE 150 R$ 31,93 4.789,50

25
Dispenser de copo descartável Material do Dispensador E-DPC Base e Botão: ABS 
Tubo:laminado de PVC rígido, Copo Água 180 ou 200 mL Capacidade para 100 copos, 
Altura Largura Profundidade 692mm 143mm 194mm. Cor branca.

UNIDADE 250 R$ 18,71 4.677,50
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26

Saboneteira combinada com reservatório para 900 ml.
Serve, também, para uso do refil de sabonete em sache, diferencia-se das outras sa-
boneteiras por vir com o reservatório para uso de sabonete em galão. Na cor branca, 
com fundo em cinza. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões: 29 cm (altura) X 12cm (largura) X 11cm (profundidade).

UNIDADE 150 102,10 15.315,00

27

TOALHEIRO ROLO CORTE AUTOMÁTICO ABS. Dispenser para toalha rolo corte auto-
mático em ABS. Possui janela para visualização para facilitar a troca. Produto de alta 
qualidade e indicado para alto fluxo de pessoas. Cor: Branco. Medidas: (AxLxP) 400 X 
310 X 240 mm. Com suporte e acessórios para instalação.

UNIDADE 50 R$ 150,02 7.501,00

28

Secador de Mãos com acionamento automático por sensores. Descrição: Gabinete em 
plástico PSAI (Poliestireno de Alto Impacto); voltagem 220 volts; grau de proteção 
contra água: IP22; sensores, a resistência e o sistema de desligamento automático, 
são gerenciados por MICROPROCESSADOR (+ tecnologia + funções + qualidade); 
com duas placas eletrônicas interligadas: 1ª controla o motor, 2ª controla os sensores. 
Equipado com motor turbo 1100 Watts (profissional). Com regulagem da vazão de 
ar: Fácil ajuste por meio de potenciômetro instalado na placa eletrônica. Com fluxo / 
Vazão de ar na regulagem original é de 80 litros por segundo (super eficiente). Desliga 
automaticamente aos 25 segundos de uso (mesmo com as mãos sob os sensores). Re-
sistência de 900 Watts: com dupla proteção, por termostato e Microprocessador (com 
garantia). Dimensões: ALT: 280 MM, LARG: 195MM, PROF: 175MM. Incluso instalação 
e acessórios necessários.

UNIDADE 50 R$ 593,37 29.668,50

29

Papel Higiênico em folha simples, gofrado, picotado, 100% celulose virgem, na cor 
branca, medindo 30Mx10CM, neutro, distribuição homogênea das fibras ao longo do 
papel, sendo macio com alto poder de absorção, embalado em pacotes com 04 (qua-
tro) unidades e acondicionado em fardos de 64 rolos. Embalagem deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresen-
tar na proposta laudo microbiológico.

FARDO 235 R$ 52,14 12.252,90

30

Papel higiênico folha dupla, 100% celulose virgem biodegradável, folha picotada, 
grofada com relevo, folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80%, 
índice de maciez igual ou menor que 5,7nm/g. Resistência a tração ponderada igual 
ou maior que 160 n/m, quantidade de pintas igual ou menor que 16nm²/m². Tempo 
de absorção de água igual ou menor que 5 segundos, conforme norma ABNT NBR 
15.464-2 e 15.134; Características complementares: matéria prima 100% celulose 
virgem, comprimento de 30 m(com tolerância de 2%) diâmetro interno do tubete míni-
mo de 4cm; acabamento grofado, em relevo, picotado, fragrância neutra. Rotulagem 
contendo: com identificação da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem 
de papel, nome do fabricante, cnpj etc. Embalagem com boa visibilidade do produto. 
Fardo com 64 rolos, embalado em 4 unidades. A licitante deverá apresentar na pro-
posta laudo do IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outo laboratório certificado 
pelo Inmetro. O laudo deverá conter as características geométricas da especificação 
técnica, critérios para ponderação, pontuação para característica.

FARDO 125 R$ 83,87 10.483,75

31

Guardanapo de papel, folha simples, branco (pequeno), 100% celulose virgem, 
gofrado, sem perfume, apresentando macies e suavidade, medidas mínimas 20x22,-
5cm. Embalagem contendo 50 unidades. Deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade.

UNIDADE 350 R$ 2,25 787,50

32

Papel toalha, folha intercalada, duas dobras, 100% celulose virgem, cor branca, sem 
pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, com 
distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, deve apresentar alto poder de 
absorção e macies, suas dimensões mínimas de 20cmx22cm, sendo embalagem com 
1000 folhas, devem ser acondicionadas em fardos com mínimo 4 maços. Embalagem 
deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A 
licitante deverá apresentar na proposta laudo microbiológico.

FARDO 410 R$ 21,93 8.991,30

33

Papel toalha 2 dobras. Papel toalha interfolhado, classe 01, na cor branca, 2 dobras, 
gofrado, gramatura mínima de 32g/m², 100% fibras celulósicas virgem, alvura ISO 
mínima de 80%, índice de maciez igual ou menor que 5,5nm/g, quantidade de pintas 
igual ou menor que 9nm²/m², Resistência a tração a úmido maior que 90 n/m, Tempo 
de absorção de água igual ou menor que 15 segundos, quantidade de furos menor 
que 10nm²/ m², conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134. Características 
complementares: Matéria prima 100% fibra vegetal, dimensão da folha mínima de 
22x21cm (podendo variar 1,5cm para mais ou menos), número mínimo de folhas por 
caixa 5000 devendo estarem divididas por amarração com, no mínimo, 250 folhas por 
maço. Rotulagem contendo: com identificação da classe, marca, quantidade de rolos, 
aroma, metragem de papel, nome do fabricante, cnpj etc. Caixa com 5.000 folhas. A 
licitante deverá apresentar na proposta laudo do IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas) ou outRo laboratório certificado pelo Inmetro. O laudo deverá conter as carac-
terísticas geométricas da especificação técnica, critérios para ponderação, pontuação 
para característica.

CAIXA 200 95,04 19.008,00
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34
Papel toalha bobina 20 gramas 100% fibras de celulose virgem com 100 metros de 
comprimento x 20 cm de largura cada rolo. Para ser utilizado em toalheiro com sensor 
ou alavanca. Caixa com 8 rolos com 100mx20cm.

CAIXA 75 R$ 87,27 6.545,25

35 Filtro de papel para café nº102, cx c/ 30 und. CAIXA 45 R$ 4,65 209,25
36 Filtro de papel para café nº103, cx c/ 30 und. CAIXA 35 R$ 3,83 134,05

41
Álcool Etilico 70%. Embalagem em polietileno leitoso com 1000ml. Caixa com 12 uni-
dades. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote. A licitante deverá 
apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

CAIXA 100 R$ 80,49 8.049,00

42

Álcool gel para mãos 70%, com glicerina, embalagem refil contendo, no mínimo 
500ml. Caixa com 12 unidades. Deve constar a data da fabricação, a data de valida-
de, o número do lote. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

CAIXA 100 R$ 115,46 11.546,00

43

Sabonete líquido cremoso, embalagem c/ 1000ml, fragrância suave, com ação bacteri-
cida, para higiene pessoal. Possui em sua formulação agentes tensoativos, emolientes 
e hidratantes, indicado para banho e lavagem das mãos. Deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 85 R$ 21,28 1.808,80

44
Sabonete líquido perolado, embalagem c/ 5l, fragância erva doce. Deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresen-
tar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 110 R$ 21,06 2.316,60

45

Multi inseticida líquidos em spray aerosol, com ação eficaz contra insetos voadores, 
tais como: aranhas, moscas, mosquitos, baratas e pulgas. O frasco deve ser no mínimo 
300ml devendo estar estampado no rótulo dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, lote e validade. Sua composição deve ser a base de água. A licitante 
deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 55 R$ 14,50 797,50

46

Lixeira destinados à coleta seletiva ou separação de resíduos diversos em locais 
internos ou externos. Produzidos em polipropileno de alta resistência e fixados em 
estrutura metálica. As estruturas permitem a montagem de conjuntos personalizados 
de acordo com a necessidade exata de cada usuário, O Kit é composto pelos seguintes 
itens:
04 Unidades – Lixeiras 50 Litros (4 cores) com Suporte
01 Unidade – Trave Metálica / Parafusos de Fixação

KIT 15 R$ 989,01 14.835,15

47 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 100 litros, acionamento 
com pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 61x61x90,5cm. UNIDADE 15 R$ 204,00 3.060,00

48 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 50 litros, acionamento 
com pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 46,6x35x59cm. UNIDADE 15 R$ 131,38 1.970,70

49 Lixeira em inox, com tampa flip top. Capacidade 20 litros. Dimensões 30x30cm UNIDADE 10 R$ 97,81 978,10

50

Descarte de copo descartável de água, Dimensões Tubo Água Diâmetro 85mm Altura 
750 mm Dimensões Tubo Café Diâmetro 55mm Altura 750 mm Dimensões da base 
215mm (larg) X 130mm (prof) Cor Branco com Base marfim Material Polipropileno / 
Polietileno Capacidade 150 Copos de Água e embalagem Caixa de papelão com 01 
(uma) unidade Validade Indeterminado

UNIDADE 75 19,16 1.437,00

51 Dispenser em plástico para papel toalha de duas dobras intercaladas nas medidas de 
20x22cm. UNIDADE 40 R$ 34,93 1.397,20

52 Dispenser para sabonete líquido com reserva tório. Em plástico resistente. Possui kit 
para fixação na parede contendo parafusos e buchas. Na cor branca. UNIDADE 35 R$ 31,93 1.117,55

53
Dispenser de copo descartável Material do Dispensador E-DPC Base e Botão: ABS 
Tubo:laminado de PVC rígido, Copo Água 180 ou 200 mL Capacidade para 100 copos, 
Altura Largura Profundidade 692mm 143mm 194mm. Cor branca.

UNIDADE 60 R$ 18,71 1.122,60

54

Saboneteira combinada com reservatório para 900 ml.
Serve, também, para uso do refil de sabonete em sache, diferencia-se das outras sa-
boneteiras por vir com o reservatório para uso de sabonete em galão. Na cor branca, 
com fundo em cinza. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem 
como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões: 29 cm (altura) X 12cm (largura) X 11cm (profundidade).

UNIDADE 35 102,10 3.573,50

55

TOALHEIRO ROLO CORTE AUTOMÁTICO ABS. Dispenser para toalha rolo corte auto-
mático em ABS. Possui janela para visualização para facilitar a troca. Produto de alta 
qualidade e indicado para alto fluxo de pessoas. Cor: Branco. Medidas: (AxLxP) 400 X 
310 X 240 mm. Com suporte e acessórios para instalação.

UNIDADE 10 R$ 150,02 1.500,20
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56

Secador de Mãos com acionamento automático por sensores. Descrição: Gabinete em 
plástico PSAI (Poliestireno de Alto Impacto); voltagem 220 volts; grau de proteção 
contra água: IP22; sensores, a resistência e o sistema de desligamento automático, 
são gerenciados por MICROPROCESSADOR (+ tecnologia + funções + qualidade); 
com duas placas eletrônicas interligadas: 1ª controla o motor, 2ª controla os sensores. 
Equipado com motor turbo 1100 Watts (profissional). Com regulagem da vazão de 
ar: Fácil ajuste por meio de potenciômetro instalado na placa eletrônica. Com fluxo / 
Vazão de ar na regulagem original é de 80 litros por segundo (super eficiente). Desliga 
automaticamente aos 25 segundos de uso (mesmo com as mãos sob os sensores). Re-
sistência de 900 Watts: com dupla proteção, por termostato e Microprocessador (com 
garantia). Dimensões: ALT: 280 MM, LARG: 195MM, PROF: 175MM. Incluso instalação 
e acessórios necessários.

UNIDADE 10 R$ 593,37 5.933,70

57

Açúcar refinado - Embalagem 1kg.
Contendo no mínimo 98,5% de sacarose,
com aspecto sólido e cristais bem definidos,
cor branca, odor e sabor próprios do
produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos, isento de
matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais, com embalagem
primária plástica resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo,
contendo 01 (um quilo). Validade mínima na data da entrega de 1 ano. Fardo com 10 
quilos, ou seja, 10 pacotes de 1 kg.

Fardo 300 R$ 30,47 9.140,99

58

Leite integral – Embalagem de 1 litro. Leite de
vaca, sem adulterações, integral, com
mínimo de 3% de gordura ou teor original,
líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em
embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de 1 litro,
validade até 4 meses. Caixa com 12 litros.

CAIXA 300 R$ 41,46 12.438,00

59
Café Torrado, moagem fina e uniforme, de 1º Qualidade, empacotado a Vácuo puro, 
acondicionado em embalagem (tipo Tijolinho) de 500 g. Ponto de torração escura, sem 
glúten e sem gordura saturada. Pacote com 500 gramas.

PACOTE 500 R$ 12,14 6.070,00

60

Café em pó torrado e moído, exclusivamente grãos 100% arábica, em pó homogêneo, 
bebida: dura, torra média tipo exportação, moagem m´dia, aroma intenso, corpo 
encorpado. Embalagem: tipo vácuo puro, em pacotes de 500 g com proteção externa, 
no qual deve constar no rótulo o registro de identificação do lote, data de fabricação, 
prazo de validade e código de barras. Deverá ser certificado na ABIC com selo de 
pureza. A licitante deverá apresentar na proposta o certificado solicitado.

PACOTE 200 R$ 14,23 2.846,00

61

Esponja Multiuso em dupla face produzida com espuma e manta abrasiva de alta 
qualidade, garantindo boa durabilidade. O produto em uma de suas faces deve ser na 
cor amarela indicado para limpeza de utensílios delicados, ideal para limpezas mais 
suaves. Na outra face sua cor em verde ou azul sendo de forma abrasiva ideal para 
limpeza de difícil remoção. Suas dimensões mínimas devem ser de 110mm x 75mm 
x 20mm. Embalagem deve conter o nome do fabricantes, data de fabricação, lote e 
prazo de validade.

UNIDADE 1.800 R$ 1,18 2.124,00

62
Esponja multiuso, cor amarela e verde, material espuma poliuretano, com ação abra-
siva, espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasiva e agente bactericida. Embalagem 
com 04 unidades, deve conter nome do fabricante, lote e validade.

PACOTE 300 R$ 2,68 804,00

63

Palha de lã em aço para limpeza de utensílios de difícil remoção constituído por con-
junto de linhas de aço muito finas e entrelaçadas, usado no trabalho de acabamento 
e polimento de objetos de alumínio ou metal, bem como em limpeza doméstica. O 
produto deve conter no mínimo 8 unidades, sendo embalagem de 60 gramas aproxi-
madamente. Embalagem deve conter nome do fabricante, data de fabricação, lote e 
prazo de validade.

PACOTE 1500 R$ 2,32 3.480,00

64

Detergente em pó (Sabão em pó), embalagem em caixa de papel reciclável com 1 
(um) Kg. Composição: Tensoativo, aniônico, alcalizantes, fosfatos, sais inorgânicos, 
branqueador óptico, perfume, pigmento na cor azul, enzimas e água. Com registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabrica-
ção, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na 
anvisa e FISPQ.

UNIDADE 1.795 R$ 7,89 14.162,55



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 204

65

Detergente líquido para louça, biodegradável, concentrado, para limpeza em geral, 
ação tensoativa com alto poder de remoção de gordura e isento de perfume. Sua em-
balagem com capacidade mínima de 500ml fabricada com polipropileno virgem, com 
bico transparente. Seu principo ativo linear Alquibenzeno Sulfato de Sódio tensoativo 
biodegradável. Embalagem deve conter nome do fabricante, data de fabricação, lote 
e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

UNIDADE 2.105 R$ 2,36 4.967,80

66
Detergente líquido com glicerina. Contém tensoativo biodegradável. Embalagem de 
500ml, caixa com 06 unidades. A licitante deverá apresentar na proposta registro na 
anvisa e FISPQ.

CAIXA 200 R$ 14,18 2.836,00

67

Sabão em barra glicerinado, multiuso, biodegradável, testado dermatologicamente 
para limpeza em geral. Pacote com 5 unidades de 200 gramas. Registro no Ministério 
da Saúde. Com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A licitante 
deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

PACOTE 900 R$ 8,58 7.722,00

68
Pano de copa, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, 
medindo aproximadamente 40x60cm. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote.

UNIDADE 2000 R$ 5,17 10.340,00

69 Flanela 100% algodão 30x50, na cor amarela. UNIDADE 1500 R$ 2,67 4.005,00

70 Fósforo, embalagem contendo no mínimo 40 palitos. Fardo com 05 caixas. Deve conter 
o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. FARDO 1000 R$ 8,39 8.390,00

71

Água Sanitária de cloro ativo sendo utilizadas para limpeza e desinfecção de su-
perfícies. Registro no Ministério de Saúde, contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. Sendo embalagem de 1 (um) litro. A licitante deverá 
apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 1000 R$ 3,13 3.130,00

72

Água sanitária, Composição: Hipoclorito De Sódio E Água. Teor De Cloro Ativo:2,0% à 
2,5% P/P. Princípio Ativo: Hipoclorito De Sódio. Produto A Base De Cloro. Embalagem 
de 5l, deve conter o nome do fabricante, lote e data de validade. A licitante deverá 
apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 1500 R$ 10,10 15.150,00

73

Desinfetante líquido, com fragrância lavanda, destinado ao uso geral, com ação bacte-
ricida e germicida (Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis). Sua embalagem 
plástica com capacidade de 5 litros. O produto deve apresentar registro nos órgãos 
competentes e apresentar tabela de composição. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 2000 R$ 16,44 32.880,00

74

Desinfetante líquido, com fragrância, a base de quartenário de amônio, destinado 
ao uso geral, com ação bactericida e germicida (Staphylococcus aureus e Salmonella 
choleraesuis). Sua embalagem plástica com capacidade mínima de 1 litro, deve vir 
com diluidor acoplado, diluição 1:200. O produto deve apresentar registro nos órgãos 
competentes e apresentar tabela de composição. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 1500 R$ 27,33 40.995,00

75

Limpador líquido instantâneo multiuso, biodegradável, com perfume, remove sujeira 
e gordura, limpeza sem enxaguar, não prejudica as mãos, tensoativo não iônico. Indi-
cado para a limpeza de superfícies, para limpeza e acabamentos de vidros, espelhos, 
vitrines, fórmicas, azulejos, telefones, alumínio, superfícies plásticas, esmaltadas e 
vitrificadas em geral. Embalagem plástica com capacidade mínima de armazenamento 
de 500ml. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote 
e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

UNIDADE 850 R$ 6,37 5.414,50

76

Pasta para limpeza em geral, produto a base de sabão de coco com detergente sin-
tético, associado a um agente mineral (Pó de Quartzo), destinada à limpeza pesada 
de superfícies em geral, principalmente em mármores, pisos e azulejos com ação 
desengraxante, desengordurante e de polimento. O produto deve ser fornecido em 
embalagens mínimas de 500 gramas. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta 
registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 300 R$ 6,32 1.896,00

77

Desengordurante para remoção de gordura de superfícies em geral, como pisos, 
bancadas, mesas, equipamentos, utensílios de cozinha, etc. Composição básica: 
Tensoativo aniônico, alcalinizante, coadjuvante, sequestrante, tensoativo não-iônico, 
espessante, preservane, corante e veículo. O produto deve compor para a sua apli-
cação (Squeeze) para facilitar o uso. Embalagem com capacidade mínima de 500ml. 
Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de 
validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 550 R$ 10,29 5.659,50

78
Hipoclorito de sódio 1%. Embalagem de 5 litros. Deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

UNIDADE 1.000 R$ 20,11 20.110,00
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79
Alvejante embalagem com 5 litros. Verde tradicional. Embalagem deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresen-
tar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 200 R$ 14,60 2.920,00

80

Vassoura com cerdas de nylon, cabo em chapa metálica plastificado, cerdas em ângulo 
que limpam com mais facilidade todos os cantinhos, além de evitar colisões que pos-
sam danificar paredes e rodapés. Embalagem deve conter nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade. Apresentar prospecto na proposta.

UNIDADE 800 R$ 15,12 12.096,00

81

Pá para coletar lixo, com abertura para coleta de sujeira entre 22 a 30cm, possuir sis-
tema de encaixe para cabos de madeira ou metal de 1 metro. A pá para coletar o lixo 
deve ser de plástico. Apresentar borracha na extremidade auxiliando no recolhimento 
da sujeiras adaptando-se ao piso. Possui dentes laterais para a limpeza da vassoura 
após o uso. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e 
prazo de validade.

UNIDADE 200 R$ 25,45 5.090,00

82

Escova sanitária para limpeza de vasos sanitário com suporte, sendo de cor branca, 
seu cabo de polipropileno e suas cerdas sintéticas. Dimensões mínimas: largura 13cm, 
altura 42cm, profundidade 13cm, peso 162g. Embalagem deve conter o nome do fabri-
cante, data de fabricação e lote.

UNIDADE 200 R$ 17,14 3.428,00

83

Esfregão com balde fácil de manusear, conta com um sistema que facilita a remoção 
do excesso de água e lavagem do esfregão, possui pedal com sistema de centrífuga 
que ajuda na absorção e secagem do esfregão e, além disso, o seu cabo pode ser arti-
culado em até 180º, o que possibilita a limpeza de superfícies mais difíceis, capacidade 
16l.

UNIDADE 150 R$ 87,21 13.081,50

84

Kit de limpeza amarelo, composto pelos seguintes itens: Carro Funcional América 
Balde Doblô 30 litros – 2 águas, NOVO Cabo Telescópico 1,40 m, Haste Americana 
Refil Loop com cinta 320g, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó 
60 cm.

KIT 30 R$ 732,21 21.966,30

85 Rodo com base de plástico, com duas borrachas; Base medindo 50 centímetros; Com 
cabo de alumínio ou madeira, de 120 centímetros. UNIDADE 600 R$ 22,46 13.476,00

86
Pano de chão para limpeza em geral medindo aproximadamente 71x54cm fabricado 
em algodão cru, 160gr, sendo na cor branca. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação e lote.

UNIDADE 600 R$ 7,42 4.452,00

87

Luva para limpeza, multiuso, na cor amarela ou na cor azul. Composição: borracha de 
látex natural, com revestimento interno, reforçadas, com superfície externa antiderra-
pante. Tamanho pequeno, embalagem com par. Deverá estar em conformidade com 
as normas da ABNT 13.393. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade.

UNIDADE 500 R$ 2,98 1.490,00

88

Luva para limpeza, multiuso, na cor amarela ou na cor azul. Composição: borracha de 
látex natural, com revestimento interno, reforçadas, com superfície externa antider-
rapante. Tamanho médio, embalagem com par. Deverá estar em conformidade com 
as normas da ABNT 13.393. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade.

UNIDADE 500 R$ 2,98 1.490,00

89
Luva descartável de vinil tamanho grande, procedimento não cirúrgico, transparen-
te, não estéril, descartável, semitalcadas ambidestras, embaladas em caixa com 100 
unidades.

CAIXA 250 R$ 12,33 493,20

90
Luva descartável de vinil tamanho médio, procedimento não cirúrgico, transparente, 
não estéril, descartável, semitalcadasm ambidestras, embaladas em caixa com 100 
unidades.

CAIXA 250 R$ 12,33 493,20

91
Luva descartável de vinil tamanho pequeno, procedimento não cirúrgico, transparente, 
não estéril, descartável, semitalcadasm ambidestras, embaladas em caixa com 100 
unidades.

CAIXA 250 R$ 12,33 493,20

92
Touca descartável de cozinha, na cor branca, atóxico, TNT 100% propilene. Caixa com 
100 unidades. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de 
validade.

CAIXA 800 R$ 7,88 315,20

93
Faca descartável em plástico para refeição, em polietileno, resistente, branco, compri-
mento de aproximadamente 18cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 800 R$ 7,70 6.160,00

94
Garfo descartável em plástico para refeição, em polietileno, resistente, branco, compri-
mento de aproximadamente 18cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 800 R$ 5,64 4.512,00

95
Garfo descartável em plástico sobremesa, em polietileno, resistente, colorido, compri-
mento de aproximadamente 14cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados 
de identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 400 R$ 3,03 1.212,00

96
Colher descartável em plástico para sobremesa, em polietileno, resistente, colorido, 
comprimento de aproximadamente 13cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 500 R$ 5,34 2.670,00
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97
Colher descartável em plástico para refeição, em polietileno, resistente, branco, 
comprimento de aproximadamente 18cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 100 R$ 8,52 852,00

98
Prato descartável grande polipropileno e corantes atóxicos, embalagem com identifi-
cação do produto e marca do fabricante. Dimensão aproximada de 23cm de diâmetro 
sendo pacote com 10 unidades. Pacote com 10 unidades.

PACOTE 400 R$ 4,29 1.716,00

99
Prato descartável sobremesa polipropileno e corantes atóxicos, embalagem com identi-
ficação do produto e marca do fabricante. Dimensão aproximada de 15cm de diâmetro 
sendo pacote com 10 unidades. Pacote com 10 unidades.

PACOTE 400 R$ 2,36 944,00

100

Copo de polipropileno de alta qualidade para água, produto não perecível e não tóxico, 
descartável, espessura entre 0,51mm a 0,54mm, com capacidade para 180ml, pacote 
com 100 (cem) copos. Obs.: Entregar em caixa de papelão com 25 (vinte e cinco) pa-
cotes. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade.

CAIXA 400 R$ 91,40 36.560,00

101

Copo plástico descartável para café, capacidade 80 ml, em poliprolileno "PP" branco, 
não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser 
igual ou superior a 75 gramas e de acordo com a norma NBR 14.865/2002. Emba-
lagem caixa de papelão, acondicionando 50 sacos plásticos com 100 unidades cada. 
Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade.

CAIXA 150 R$ 123,45 18.517,50

102 Copo térmico descartável 120ml. Pacote com 25 unidades. PACOTE 300 R$ 3,74 1.122,00

Governador Celso Ramos/SC, 24 de abril de 2018.
PMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 084/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E 
LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Publicação Nº 1603576

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2018, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura 
Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do 
Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Cam-
pos, são registrados os preços da (s) empresa (s) ) BMI PROSPER EIRELI - EPP, estabelecida à RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 86000 – SALA 
05 BLOCO 1, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, FLORIANOPOLIS/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 14.012.375/0001-86, 
neste ato representado pelo(a) INILDO JOSÉ DALCANALE, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 379.445.929-
68, portador(a) do RG nº 940.597, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE, 
conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 35/2018, objeto do Processo 35/2018. As condições a serem 
praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo 
(s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) 
ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTI-
DADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

9

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 100 
litros, medindo aproximadamente 75cm x 105 cm, com, no mínimo, 0,08mm de 
espessura, na cor preta. Pacote com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 1.200 R$ 118,31 141.972,00
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10

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 50 litros, 
medindo aproximadamente 63cm x 80 cm, com, no mínimo, 0,08mm de espessura, 
na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 1.300 R$ 83,94 109.122,00

11

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 30 litros, 
medindo aproximadamente 59cm x 62cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, 
na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 1.300 R$ 75,33 97.929,00

12

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 15 litros, 
medindo aproximadamente 39cm x 58cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, 
na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 1.300 R$ 50,77 66.001,00

37

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 100 
litros, medindo aproximadamente 75cm x 105 cm, com, no mínimo, 0,08mm de 
espessura, na cor preta. Pacote com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 300 R$ 118,31 35.493,00

38

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 50 litros, 
medindo aproximadamente 63cm x 80 cm, com, no mínimo, 0,08mm de espessura, 
na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 325 R$ 83,94 27.280,50

39

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 30 litros, 
medindo aproximadamente 59cm x 62cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, 
na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 325 R$ 75,33 24.482,25

40

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 15 litros, 
medindo aproximadamente 39cm x 58cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, 
na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das 
normas da ABNT. O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá 
apresentar junto com a proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 
1112 ISSO DIS 15.985, emitido por laboratório de notória especialidade, nacional ou 
internacional.

PACOTE 325 R$ 50,77 16.500,25

Governador Celso Ramos/SC, 24 de abril de 2018.

BMI PROSPER EIRELI - EPP
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 085/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E 
LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Publicação Nº 1603578

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2018, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura 
Municipal de Governador Celso Ramos/SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com 
sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, repre-
sentado por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) ) PMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
estabelecida à Rua JULIO LUIZ DE AZEVEDO Nº 154, GANCHOS DE FORA, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC inscrita no Cadastro de Pessoas 
Jurídicas sob o n° 29.654.441/0001-99, neste ato representado pelo(a) PAULO HENRIQUE VENANCIO, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob o nº 073.354..679-00, portador(a) do RG nº 4680075 SSP/SC, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA 
E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO 
RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 35/2018, 
objeto do Processo 35/2018. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório res-
pectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O 
presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTI-
DADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Papel Higiênico em folha simples, gofrado, picotado, 100% celulose virgem, na cor branca, 
medindo 30Mx10CM, neutro, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sendo 
macio com alto poder de absorção, embalado em pacotes com 04 (quatro) unidades e 
acondicionado em fardos de 64 rolos. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data 
de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta laudo 
microbiológico.

FARDO 225 R$ 52,14 11.731,50

2

Papel higiênico folha dupla, 100% celulose virgem biodegradável, folha picotada, grofada 
com relevo, folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80%, índice de 
maciez igual ou menor que 5,7nm/g. Resistência a tração ponderada igual ou maior que 
160 n/m, quantidade de pintas igual ou menor que 16nm²/m². Tempo de absorção de água 
igual ou menor que 5 segundos, conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134; Caracte-
rísticas complementares: matéria prima 100% celulose virgem, comprimento de 30 m(com 
tolerância de 2%) diâmetro interno do tubete mínimo de 4cm; acabamento grofado, em re-
levo, picotado, fragrância neutra. Rotulagem contendo: com identificação da classe, marca, 
quantidade de rolos, aroma, metragem de papel, nome do fabricante, cnpj etc. Embalagem 
com boa visibilidade do produto. Fardo com 64 rolos, embalado em 4 unidades. A licitante 
deverá apresentar na proposta laudo do IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outo 
laboratório certificado pelo Inmetro. O laudo deverá conter as características geométricas 
da especificação técnica, critérios para ponderação, pontuação para característica.

FARDO 80 R$ 83.87 6.709,60

3

Guardanapo de papel, folha simples, branco (pequeno), 100% celulose virgem, gofrado, 
sem perfume, apresentando macies e suavidade, medidas mínimas 20x22,5cm. Embalagem 
contendo 50 unidades. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo 
de validade.

UNIDADE 113 R$ 2,25 254,25

4

Papel toalha, folha intercalada, duas dobras, 100% celulose virgem, cor branca, sem pig-
mentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, com distribuição 
homogênea das fibras ao longo do papel, deve apresentar alto poder de absorção e macies, 
suas dimensões mínimas de 20cmx22cm, sendo embalagem com 1000 folhas, devem 
ser acondicionadas em fardos com mínimo 4 maços. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta laudo microbiológico.

FARDO 300 R$ 21,93 6.579,00
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5

Papel toalha 2 dobras. Papel toalha interfolhado, classe 01, na cor branca, 2 dobras, 
gofrado, gramatura mínima de 32g/m², 100% fibras celulósicas virgem, alvura ISO mínima 
de 80%, índice de maciez igual ou menor que 5,5nm/g, quantidade de pintas igual ou 
menor que 9nm²/m², Resistência a tração a úmido maior que 90 n/m, Tempo de absorção 
de água igual ou menor que 15 segundos, quantidade de furos menor que 10nm²/ m², 
conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134. Características complementares: Matéria 
prima 100% fibra vegetal, dimensão da folha mínima de 22x21cm (podendo variar 1,5cm 
para mais ou menos), número mínimo de folhas por caixa 5000 devendo estarem divididas 
por amarração com, no mínimo, 250 folhas por maço. Rotulagem contendo: com identifica-
ção da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem de papel, nome do fabrican-
te, cnpj etc. Caixa com 5.000 folhas. A licitante deverá apresentar na proposta laudo do 
IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outo laboratório certificado pelo Inmetro. O 
laudo deverá conter as características geométricas da especificação técnica, critérios para 
ponderação, pontuação para característica.

CAIXA 150 95,04 14.256,00

6
Papel toalha bobina 20 gramas 100% fibras de celulose virgem com 100 metros de 
comprimento x 20 cm de largura cada rolo. Para ser utilizado em toalheiro com sensor ou 
alavanca. Caixa com 8 rolos com 100mx20cm.

CAIXA 100 R$ 87,27 8.727,00

7 Filtro de papel para café nº102, cx c/ 30 und. CAIXA 150 R$ 4,65 697,50
8 Filtro de papel para café nº103, cx c/ 30 und. CAIXA 150 R$ 3,83 574,50

13
Álcool Etilico 70%. Embalagem em polietileno leitoso com 1000ml. Caixa com 12 unidades. 
Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

CAIXA 250 R$ 80,49 20.122,50

14
Álcool gel para mãos 70%, com glicerina, embalagem refil contendo, no mínimo 500ml. 
Caixa com 12 unidades. Deve constar a data da fabricação, a data de validade, o número 
do lote. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

CAIXA 200 R$ 115,46 23.092,00

15

Sabonete líquido cremoso, embalagem c/ 1000ml, fragrância suave, com ação bactericida, 
para higiene pessoal. Possui em sua formulação agentes tensoativos, emolientes e hidra-
tantes, indicado para banho e lavagem das mãos. Deve conter o nome do fabricante, data 
de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro 
na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 100 R$ 21,28 2.128,00

16
Sabonete líquido perolado, embalagem c/ 5l, fragância erva doce. Deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 100 R$ 21,06 2.106,00

17

Multi inseticida líquidos em spray aerosol, com ação eficaz contra insetos voadores, tais 
como: aranhas, moscas, mosquitos, baratas e pulgas. O frasco deve ser no mínimo 300ml 
devendo estar estampado no rótulo dados de identificação, procedência, data de fabrica-
ção, lote e validade. Sua composição deve ser a base de água. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 80 R$ 14,50 1.160,00

18

Lixeira destinados à coleta seletiva ou separação de resíduos diversos em locais internos ou 
externos. Produzidos em polipropileno de alta resistência e fixados em estrutura metálica. 
As estruturas permitem a montagem de conjuntos personalizados de acordo com a necessi-
dade exata de cada usuário, O Kit é composto pelos seguintes itens:
04 Unidades – Lixeiras 50 Litros (4 cores) com Suporte
01 Unidade – Trave Metálica / Parafusos de Fixação

KIT 20 R$ 989,01 19.780,20

19 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 100 litros, acionamento com 
pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 61x61x90,5cm. UNIDADE 40 R$ 204,00 8.160,00

20 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 50 litros, acionamento com 
pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 46,6x35x59cm. UNIDADE 40 R$ 131,38 5.255,20

21 Lixeira em inox, com tampa flip top. Capacidade 20 litros. Dimensões 30x30cm UNIDADE 40 R$ 97,81 3.912,40

22

Descarte de copo descartável de água, Dimensões Tubo Água Diâmetro 85mm Altura 750 
mm Dimensões Tubo Café Diâmetro 55mm Altura 750 mm Dimensões da base 215mm 
(larg) X 130mm (prof) Cor Branco com Base marfim Material Polipropileno / Polietileno 
Capacidade 150 Copos de Água e embalagem Caixa de papelão com 01 (uma) unidade Vali-
dade Indeterminado

UNIDADE 100 19,16 1.916,00

23 Dispenser em plástico para papel toalha de duas dobras intercaladas nas medidas de 
20x22cm. UNIDADE 100 R$ 34,93 3.493,00

24 Dispenser para sabonete líquido com reserva tório. Em plástico resistente. Possui kit para 
fixação na parede contendo parafusos e buchas. Na cor branca. UNIDADE 50 R$ 31,93 1.596,50

25
Dispenser de copo descartável Material do Dispensador E-DPC Base e Botão: ABS Tu-
bo:laminado de PVC rígido, Copo Água 180 ou 200 mL Capacidade para 100 copos, Altura 
Largura Profundidade 692mm 143mm 194mm. Cor branca.

UNIDADE 50 R$ 18,71 935,50
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26

Saboneteira combinada com reservatório para 900 ml.
Serve, também, para uso do refil de sabonete em sache, diferencia-se das outras sabone-
teiras por vir com o reservatório para uso de sabonete em galão. Na cor branca, com fundo 
em cinza. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões: 29 cm (altura) X 12cm (largura) X 11cm (profundidade).

UNIDADE 50 102,10 5.105,00

27

TOALHEIRO ROLO CORTE AUTOMÁTICO ABS. Dispenser para toalha rolo corte automático 
em ABS. Possui janela para visualização para facilitar a troca. Produto de alta qualidade e 
indicado para alto fluxo de pessoas. Cor: Branco. Medidas: (AxLxP) 400 X 310 X 240 mm. 
Com suporte e acessórios para instalação.

UNIDADE 30 R$ 150,02 4.500,60

28

Secador de Mãos com acionamento automático por sensores. Descrição: Gabinete em plás-
tico PSAI (Poliestireno de Alto Impacto); voltagem 220 volts; grau de proteção contra água: 
IP22; sensores, a resistência e o sistema de desligamento automático, são gerenciados por 
MICROPROCESSADOR (+ tecnologia + funções + qualidade); com duas placas eletrônicas 
interligadas: 1ª controla o motor, 2ª controla os sensores. Equipado com motor turbo 1100 
Watts (profissional). Com regulagem da vazão de ar: Fácil ajuste por meio de potenciô-
metro instalado na placa eletrônica. Com fluxo / Vazão de ar na regulagem original é de 
80 litros por segundo (super eficiente). Desliga automaticamente aos 25 segundos de uso 
(mesmo com as mãos sob os sensores). Resistência de 900 Watts: com dupla proteção, por 
termostato e Microprocessador (com garantia). Dimensões: ALT: 280 MM, LARG: 195MM, 
PROF: 175MM. Incluso instalação e acessórios necessários.

UNIDADE 30 R$ 593,37 17.801,10

29

Papel Higiênico em folha simples, gofrado, picotado, 100% celulose virgem, na cor branca, 
medindo 30Mx10CM, neutro, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sendo 
macio com alto poder de absorção, embalado em pacotes com 04 (quatro) unidades e 
acondicionado em fardos de 64 rolos. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data 
de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta laudo 
microbiológico.

FARDO 55 R$ 52,14 2.867,70

30

Papel higiênico folha dupla, 100% celulose virgem biodegradável, folha picotada, grofada 
com relevo, folha dupla classe 01, na cor branca, alvura ISO maior que 80%, índice de 
maciez igual ou menor que 5,7nm/g. Resistência a tração ponderada igual ou maior que 
160 n/m, quantidade de pintas igual ou menor que 16nm²/m². Tempo de absorção de água 
igual ou menor que 5 segundos, conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134; Caracte-
rísticas complementares: matéria prima 100% celulose virgem, comprimento de 30 m(com 
tolerância de 2%) diâmetro interno do tubete mínimo de 4cm; acabamento grofado, em re-
levo, picotado, fragrância neutra. Rotulagem contendo: com identificação da classe, marca, 
quantidade de rolos, aroma, metragem de papel, nome do fabricante, cnpj etc. Embalagem 
com boa visibilidade do produto. Fardo com 64 rolos, embalado em 4 unidades. A licitante 
deverá apresentar na proposta laudo do IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outo 
laboratório certificado pelo Inmetro. O laudo deverá conter as características geométricas 
da especificação técnica, critérios para ponderação, pontuação para característica.

FARDO 20 R$ 83,87 1.677,40

31

Guardanapo de papel, folha simples, branco (pequeno), 100% celulose virgem, gofrado, 
sem perfume, apresentando macies e suavidade, medidas mínimas 20x22,5cm. Embalagem 
contendo 50 unidades. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo 
de validade.

UNIDADE 25 R$ 2,25 56,25

32

Papel toalha, folha intercalada, duas dobras, 100% celulose virgem, cor branca, sem pig-
mentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, com distribuição 
homogênea das fibras ao longo do papel, deve apresentar alto poder de absorção e macies, 
suas dimensões mínimas de 20cmx22cm, sendo embalagem com 1000 folhas, devem 
ser acondicionadas em fardos com mínimo 4 maços. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta laudo microbiológico.

FARDO 75 R$ 21,93 1.644,75

33

Papel toalha 2 dobras. Papel toalha interfolhado, classe 01, na cor branca, 2 dobras, 
gofrado, gramatura mínima de 32g/m², 100% fibras celulósicas virgem, alvura ISO mínima 
de 80%, índice de maciez igual ou menor que 5,5nm/g, quantidade de pintas igual ou 
menor que 9nm²/m², Resistência a tração a úmido maior que 90 n/m, Tempo de absorção 
de água igual ou menor que 15 segundos, quantidade de furos menor que 10nm²/ m², 
conforme norma ABNT NBR 15.464-2 e 15.134. Características complementares: Matéria 
prima 100% fibra vegetal, dimensão da folha mínima de 22x21cm (podendo variar 1,5cm 
para mais ou menos), número mínimo de folhas por caixa 5000 devendo estarem divididas 
por amarração com, no mínimo, 250 folhas por maço. Rotulagem contendo: com identifica-
ção da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem de papel, nome do fabrican-
te, cnpj etc. Caixa com 5.000 folhas. A licitante deverá apresentar na proposta laudo do 
IPT(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou outo laboratório certificado pelo Inmetro. O 
laudo deverá conter as características geométricas da especificação técnica, critérios para 
ponderação, pontuação para característica.

CAIXA 35 95,04 3.326,40

34
Papel toalha bobina 20 gramas 100% fibras de celulose virgem com 100 metros de 
comprimento x 20 cm de largura cada rolo. Para ser utilizado em toalheiro com sensor ou 
alavanca. Caixa com 8 rolos com 100mx20cm.

CAIXA 35 R$ 87,27
3.054,45
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35 Filtro de papel para café nº102, cx c/ 30 und. CAIXA 35 R$ 4,65 162,75
36 Filtro de papel para café nº103, cx c/ 30 und. CAIXA 35 R$ 3,83 134,05

41
Álcool Etilico 70%. Embalagem em polietileno leitoso com 1000ml. Caixa com 12 unidades. 
Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

CAIXA 60 R$ 80,49 4.829,40

42
Álcool gel para mãos 70%, com glicerina, embalagem refil contendo, no mínimo 500ml. 
Caixa com 12 unidades. Deve constar a data da fabricação, a data de validade, o número 
do lote. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

CAIXA 60 R$ 115,46 6.927,60

43

Sabonete líquido cremoso, embalagem c/ 1000ml, fragrância suave, com ação bactericida, 
para higiene pessoal. Possui em sua formulação agentes tensoativos, emolientes e hidra-
tantes, indicado para banho e lavagem das mãos. Deve conter o nome do fabricante, data 
de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro 
na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 25 R$ 21,28 532,00

44
Sabonete líquido perolado, embalagem c/ 5l, fragância erva doce. Deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 25 R$ 21,06 526,50

45

Multi inseticida líquidos em spray aerosol, com ação eficaz contra insetos voadores, tais 
como: aranhas, moscas, mosquitos, baratas e pulgas. O frasco deve ser no mínimo 300ml 
devendo estar estampado no rótulo dados de identificação, procedência, data de fabrica-
ção, lote e validade. Sua composição deve ser a base de água. A licitante deverá apresentar 
na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 20 R$ 14,500 290,00

46

Lixeira destinados à coleta seletiva ou separação de resíduos diversos em locais internos ou 
externos. Produzidos em polipropileno de alta resistência e fixados em estrutura metálica. 
As estruturas permitem a montagem de conjuntos personalizados de acordo com a necessi-
dade exata de cada usuário, O Kit é composto pelos seguintes itens:
04 Unidades – Lixeiras 50 Litros (4 cores) com Suporte
01 Unidade – Trave Metálica / Parafusos de Fixação

KIT 5 R$ 989,01 4.945,05

47 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 100 litros, acionamento com 
pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 61x61x90,5cm. UNIDADE 10 R$ 204,00 2.040,00

48 Lixeira em polipropileno, na cor branca, com capacidade para 50 litros, acionamento com 
pedal, nas dimensões (CxLxA) aproximadas de 46,6x35x59cm. UNIDADE 10 R$ 131,38 1.313,80

49 Lixeira em inox, com tampa flip top. Capacidade 20 litros. Dimensões 30x30cm UNIDADE 10 R$ 97,81 978,10

50

Descarte de copo descartável de água, Dimensões Tubo Água Diâmetro 85mm Altura 750 
mm Dimensões Tubo Café Diâmetro 55mm Altura 750 mm Dimensões da base 215mm 
(larg) X 130mm (prof) Cor Branco com Base marfim Material Polipropileno / Polietileno 
Capacidade 150 Copos de Água e embalagem Caixa de papelão com 01 (uma) unidade Vali-
dade Indeterminado

UNIDADE 25 19,16 479,00

51 Dispenser em plástico para papel toalha de duas dobras intercaladas nas medidas de 
20x22cm. UNIDADE 25 R$ 34,93 873,25

52 Dispenser para sabonete líquido com reserva tório. Em plástico resistente. Possui kit para 
fixação na parede contendo parafusos e buchas. Na cor branca. UNIDADE 10 R$ 31,93 319,30

53
Dispenser de copo descartável Material do Dispensador E-DPC Base e Botão: ABS Tu-
bo:laminado de PVC rígido, Copo Água 180 ou 200 mL Capacidade para 100 copos, Altura 
Largura Profundidade 692mm 143mm 194mm. Cor branca.

UNIDADE 10 R$ 18,71 187,10

54

Saboneteira combinada com reservatório para 900 ml.
Serve, também, para uso do refil de sabonete em sache, diferencia-se das outras sabone-
teiras por vir com o reservatório para uso de sabonete em galão. Na cor branca, com fundo 
em cinza. Possui fechadura e acompanha chave em plástico ABS, bem como um kit para 
fixação na parede contendo buchas e parafusos.
Dimensões: 29 cm (altura) X 12cm (largura) X 11cm (profundidade).

UNIDADE 10 102,10 1.021,00

55

TOALHEIRO ROLO CORTE AUTOMÁTICO ABS. Dispenser para toalha rolo corte automático 
em ABS. Possui janela para visualização para facilitar a troca. Produto de alta qualidade e 
indicado para alto fluxo de pessoas. Cor: Branco. Medidas: (AxLxP) 400 X 310 X 240 mm. 
Com suporte e acessórios para instalação.

UNIDADE 5 R$ 150,02 750,10

56

Secador de Mãos com acionamento automático por sensores. Descrição: Gabinete em plás-
tico PSAI (Poliestireno de Alto Impacto); voltagem 220 volts; grau de proteção contra água: 
IP22; sensores, a resistência e o sistema de desligamento automático, são gerenciados por 
MICROPROCESSADOR (+ tecnologia + funções + qualidade); com duas placas eletrônicas 
interligadas: 1ª controla o motor, 2ª controla os sensores. Equipado com motor turbo 1100 
Watts (profissional). Com regulagem da vazão de ar: Fácil ajuste por meio de potenciô-
metro instalado na placa eletrônica. Com fluxo / Vazão de ar na regulagem original é de 
80 litros por segundo (super eficiente). Desliga automaticamente aos 25 segundos de uso 
(mesmo com as mãos sob os sensores). Resistência de 900 Watts: com dupla proteção, por 
termostato e Microprocessador (com garantia). Dimensões: ALT: 280 MM, LARG: 195MM, 
PROF: 175MM. Incluso instalação e acessórios necessários.

UNIDADE 5 R$ 593,37 2.966,85
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57

Açúcar refinado - Embalagem 1kg.
Contendo no mínimo 98,5% de sacarose,
com aspecto sólido e cristais bem definidos,
cor branca, odor e sabor próprios do
produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos, isento de
matéria terrosa, de parasitas e de detritos
animais ou vegetais, com embalagem
primária plástica resistente que garanta a
integridade do produto até o consumo,
contendo 01 (um quilo). Validade mínima na data da entrega de 1 ano. Fardo com 10 qui-
los, ou seja, 10 pacotes de 1 kg.

Fardo 250 R$ 30,47 7.617,50

58

Leite integral – Embalagem de 1 litro. Leite de
vaca, sem adulterações, integral, com
mínimo de 3% de gordura ou teor original,
líquido, cor branca, odor e sabor
característicos, acondicionado em
embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta
temperatura), em caixa cartonada, de 1 litro,
validade até 4 meses. Caixa com 12 litros.

CAIXA 250 R$ 41,46 10.365,00

59
Café Torrado, moagem fina e uniforme, de 1º Qualidade, empacotado a Vácuo puro, acon-
dicionado em embalagem (tipo Tijolinho) de 500 g. Ponto de torração escura, sem gluten e 
sem gordura saturada. Pacote com 500 gramas.

PACOTE 300 R$ 12,14 3.642,00

60

Café em pó torrado e moído, exclusivamente grãos 100% arábica, em pó homogêneo, 
bebida: dura, torra média tipo exportação, moagem m´dia, aroma intenso, corpo encorpa-
do. Embalagem: tipo vácuo puro, em pacotes de 500 g com proteção externa, no qual deve 
constar no rótulo o registro de identificação do lote, data de fabricação, prazo de validade 
e código de barras. Deverá ser certificado na ABIC com selo de pureza. A licitante deverá 
apresentar na proposta o certificado solicitado.

PACOTE 50 R$ 14,23 711,50

61

Esponja Multiuso em dupla face produzida com espuma e manta abrasiva de alta qualidade, 
garantindo boa durabilidade. O produto em uma de suas faces deve ser na cor amarela in-
dicado para limpeza de utensílios delicados, ideal para limpezas mais suaves. Na outra face 
sua cor em verde ou azul sendo de forma abrasiva ideal para limpeza de difícil remoção. 
Suas dimensões mínimas devem ser de 110mm x 75mm x 20mm. Embalagem deve conter 
o nome do fabricantes, data de fabricação, lote e prazo de validade.

UNIDADE 100 R$ 1,18 118,00

62
Esponja multiuso, cor amarela e verde, material espuma poliuretano, com ação abrasiva, 
espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasiva e agente bactericida. Embalagem com 04 
unidades, deve conter nome do fabricante, lote e validade.

PACOTE 200 R$ 2,68 536,00

63

Palha de lã em aço para limpeza de utensílios de difícil remoção constituído por conjunto de 
linhas de aço muito finas e entrelaçadas, usado no trabalho de acabamento e polimento de 
objetos de alumínio ou metal, bem como em limpeza doméstica. O produto deve conter no 
mínimo 8 unidades, sendo embalagem de 60 gramas aproximadamente. Embalagem deve 
conter nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade.

PACOTE 100 R$ 2,32 232,00

64

Detergente em pó (Sabão em pó), embalagem em caixa de papel reciclável com 1 (um) Kg. 
Composição: Tensoativo, aniônico, alcalizantes, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óp-
tico, perfume, pigmento na cor azul, enzimas e água. Com registro no Ministério da Saúde. 
Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. 
A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 150 R$ 7,89 1.183,50

65

Detergente líquido para louça, biodegradável, concentrado, para limpeza em geral, ação 
tensoativa com alto poder de remoção de gordura e isento de perfume. Sua embalagem 
com capacidade mínima de 500ml fabricada com polipropileno virgem, com bico transpa-
rente. Seu principo ativo linear Alquibenzeno Sulfato de Sódio tensoativo biodegradável. 
Embalagem deve conter nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A 
licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 150 R$ 2,36 354,00

66
Detergente líquido com glicerina. Contém tensoativo biodegradável. Embalagem de 500ml, 
caixa com 06 unidades. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

CAIXA 150 R$ 14,18 2.127,00

67

Sabão em barra glicerinado, multiuso, biodegradável, testado dermatologicamente para 
limpeza em geral. Pacote com 5 unidades de 200 gramas. Registro no Ministério da Saúde. 
Com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. A licitante deverá apre-
sentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

PACOTE 100 R$ 8,82 858,00

68
Pano de copa, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores claras, 
medindo aproximadamente 40x60cm. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data 
de fabricação, lote.

UNIDADE 200 R$ 5,17
1.034,00

69 Flanela 100% algodão 30x50, na cor amarela. UNIDADE 150 R$ 2,67 400,50

70 Fósforo, embalagem contendo no mínimo 40 palitos. Fardo com 05 caixas. Deve conter o 
nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. FARDO 100 R$ 8,39 839,00
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71

Água Sanitária de cloro ativo sendo utilizadas para limpeza e desinfecção de superfícies. Re-
gistro no Ministério de Saúde, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo 
de validade. Sendo embalagem de 1 (um) litro. A licitante deverá apresentar na proposta 
registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 250 R$ 3,13 782,50

72

Água sanitária, Composição: Hipoclorito De Sódio E Água. Teor De Cloro Ativo:2,0% à 
2,5% P/P. Princípio Ativo: Hipoclorito De Sódio. Produto A Base De Cloro. Embalagem de 5l, 
deve conter o nome do fabricante, lote e data de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 700 R$ 10,10 7.070,00

73

Desinfetante líquido, com fragrância lavanda, destinado ao uso geral, com ação bactericida 
e germicida (Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis). Sua embalagem plástica 
com capacidade de 5 litros. O produto deve apresentar registro nos órgãos competentes e 
apresentar tabela de composição. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na 
anvisa e FISPQ.

UNIDADE 400 R$ 16,44 6.576,00

74

Desinfetante líquido, com fragrância, a base de quartenário de amônio, destinado ao uso 
geral, com ação bactericida e germicida (Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis). 
Sua embalagem plástica com capacidade mínima de 1 litro, deve vir com diluidor acoplado, 
diluição 1:200. O produto deve apresentar registro nos órgãos competentes e apresentar 
tabela de composição. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, 
lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e 
FISPQ.

UNIDADE 300 R$ 27,33 8.199,00

75

Limpador líquido instantâneo multiuso, biodegradável, com perfume, remove sujeira e gor-
dura, limpeza sem enxaguar, não prejudica as mãos, tensoativo não iônico. Indicado para a 
limpeza de superfícies, para limpeza e acabamentos de vidros, espelhos, vitrines, fórmicas, 
azulejos, telefones, alumínio, superfícies plásticas, esmaltadas e vitrificadas em geral. Em-
balagem plástica com capacidade mínima de armazenamento de 500ml. Embalagem deve 
conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá 
apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 200 R$ 6,37 1.274,00

76

Pasta para limpeza em geral, produto a base de sabão de coco com detergente sintético, 
associado a um agente mineral (Pó de Quartzo), destinada à limpeza pesada de superfícies 
em geral, principalmente em mármores, pisos e azulejos com ação desengraxante, desen-
gordurante e de polimento. O produto deve ser fornecido em embalagens mínimas de 500 
gramas. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de 
validade. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 150 R$ 6,32 948,00

77

Desengordurante para remoção de gordura de superfícies em geral, como pisos, bancadas, 
mesas, equipamentos, utensílios de cozinha, etc. Composição básica: Tensoativo aniônico, 
alcalinizante, coadjuvante, sequestrante, tensoativo não-iônico, espessante, preservane, 
corante e veículo. O produto deve compor para a sua aplicação (Squeeze) para facilitar o 
uso. Embalagem com capacidade mínima de 500ml. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 100 R$ 10,29 1.029,00

78 Hipoclorito de sódio 1%. Embalagem de 5 litros. Deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote. A licitante deverá apresentar na proposta registro na anvisa e FISPQ. UNIDADE 150 R$ 20,11 3.016,50

79
Alvejante embalagem com 5 litros. Verde tradicional. Embalagem deve conter o nome do 
fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. A licitante deverá apresentar na 
proposta registro na anvisa e FISPQ.

UNIDADE 200 R$ 14,60 2.920,00

80

Vassoura com cerdas de nylon, cabo em chapa metálica plastificado, cerdas em ângulo que 
limpam com mais facilidade todos os cantinhos, além de evitar colisões que possam dani-
ficar paredes e rodapés. Embalagem deve conter nome do fabricante, data de fabricação, 
lote e prazo de validade. Apresentar prospecto na proposta.

UNIDADE 60 R$ 15,12 907,20

81

Pá para coletar lixo, com abertura para coleta de sujeira entre 22 a 30cm, possuir sistema 
de encaixe para cabos de madeira ou metal de 1 metro. A pá para coletar o lixo deve ser de 
plástico. Apresentar borracha na extremidade auxiliando no recolhimento das sujeiras adap-
tando-se ao piso. Possui dentes laterais para a limpeza da vassoura após o uso. Embalagem 
deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade.

UNIDADE 80 R$ 25,45 2.036,00

82

Escova sanitária para limpeza de vasos sanitário com suporte, sendo de cor branca, seu 
cabo de polipropileno e suas cerdas sintéticas. Dimensões mínimas: largura 13cm, altura 
42cm, profundidade 13cm, peso 162g. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data 
de fabricação e lote.

UNIDADE 100 R$ 17,14 1.714,00

83

Esfregão com balde fácil de manusear, conta com um sistema que facilita a remoção do 
excesso de água e lavagem do esfregão, possui pedal com sistema de centrífuga que ajuda 
na absorção e secagem do esfregão e, além disso, o seu cabo pode ser articulado em até 
180º, o que possibilita a limpeza de superfícies mais difíceis, capacidade 16l.

UNIDADE 100 R$ 87,21 8.721,00

84
Kit de limpeza amarelo, composto pelos seguintes itens: Carro Funcional América Balde 
Doblô 30 litros – 2 águas, NOVO Cabo Telescópico 1,40 m, Haste Americana Refil Loop com 
cinta 320g, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá Pop, Conjunto Mop Pó 60 cm.

KIT 10 R$ 732,21 7.322,10
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85 Rodo com base de plástico, com duas borrachas; Base medindo 50 centímetros; Com cabo 
de alumínio ou madeira, de 120 centímetros. UNIDADE 100 R$ 22,46 2.246,00

86
Pano de chão para limpeza em geral medindo aproximadamente 71x54cm fabricado em 
algodão cru, 160gr, sendo na cor branca. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação e lote.

UNIDADE 200 R$ 7,42 1.484,00

87

Luva para limpeza, multiuso, na cor amarela ou na cor azul. Composição: borracha de 
látex natural, com revestimento interno, reforçadas, com superfície externa antiderrapante. 
Tamanho pequeno, embalagem com par. Deverá estar em conformidade com as normas 
da ABNT 13.393. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e 
prazo de validade.

UNIDADE 100 R$ 2,98 298,00

88

Luva para limpeza, multiuso, na cor amarela ou na cor azul. Composição: borracha de 
látex natural, com revestimento interno, reforçadas, com superfície externa antiderrapante. 
Tamanho médio, embalagem com par. Deverá estar em conformidade com as normas da 
ABNT 13.393. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e 
prazo de validade.

UNIDADE 100 R$ 2,98 298,00

89 Luva descartável de vinil tamanho grande, procedimento não cirúrgico, transparente, não 
estéril, descartável, semitalcadas ambidestras, embaladas em caixa com 100 unidades. CAIXA 40 R$ 12,33 493,20

90 Luva descartável de vinil tamanho médio, procedimento não cirúrgico, transparente, não 
estéril, descartável, semitalcadasm ambidestras, embaladas em caixa com 100 unidades. CAIXA 40 R$ 12,33 493,20

91 Luva descartável de vinil tamanho pequeno, procedimento não cirúrgico, transparente, não 
estéril, descartável, semitalcadasm ambidestras, embaladas em caixa com 100 unidades. CAIXA 40 R$ 12,33 493,20

92 Touca descartável de cozinha, na cor branca, atóxico, TNT 100% propilene. Caixa com 100 
unidades. Deve conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade. CAIXA 40 R$ 7,88 315,20

93
Faca descartável em plástico para refeição, em polietileno, resistente, branco, comprimento 
de aproximadamente 18cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de identifica-
ção do produto e marca do fabricante.

PACOTE 100 R$ 7,70 770,00

94
Garfo descartável em plástico para refeição, em polietileno, resistente, branco, compri-
mento de aproximadamente 18cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 100 R$ 5,64 564,00

95
Garfo descartável em plástico sobremesa, em polietileno, resistente, colorido, comprimento 
de aproximadamente 14cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de identifica-
ção do produto e marca do fabricante.

PACOTE 100 R$ 3,03
303,00

96
Colher descartável em plástico para sobremesa, em polietileno, resistente, colorido, com-
primento de aproximadamente 13cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 100 R$ 5,34 534,00

97
Colher descartável em plástico para refeição, em polietileno, resistente, branco, compri-
mento de aproximadamente 18cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante.

PACOTE 100 R$ 8,52 852,00

98
Prato descartável grande polipropileno e corantes atóxicos, embalagem com identificação 
do produto e marca do fabricante. Dimensão aproximada de 23cm de diâmetro sendo paco-
te com 10 unidades. Pacote com 10 unidades.

PACOTE 100 R$ 4,29 429,00

99
Prato descartável sobremesa polipropileno e corantes atóxicos, embalagem com identifica-
ção do produto e marca do fabricante. Dimensão aproximada de 15cm de diâmetro sendo 
pacote com 10 unidades. Pacote com 10 unidades.

PACOTE 100 R$ 2,36 236,00

100

Copo de polipropileno de alta qualidade para água, produto não perecível e não tóxico, 
descartável, espessura entre 0,51mm a 0,54mm, com capacidade para 180ml, pacote com 
100 (cem) copos. Obs.: Entregar em caixa de papelão com 25 (vinte e cinco) pacotes. Deve 
conter o nome do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade.

CAIXA 150 R$ 91,40 13.710,00

101

Copo plástico descartável para café, capacidade 80 ml, em poliprolileno "PP" branco, não 
tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 75 gramas e de acordo com a norma NBR 14.865/2002. Embalagem caixa de 
papelão, acondicionando 50 sacos plásticos com 100 unidades cada. Deve conter o nome 
do fabricante, data de fabricação, lote e prazo de validade.

CAIXA 150 R$ 123,45 18.517,50

102 Copo térmico descartável 120ml. Pacote com 25 unidades. PACOTE 20 R$ 3,74 74,80

Governador Celso Ramos/SC, 24 de abril de 2018.

PMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 086/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E 
LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Publicação Nº 1603582

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2018

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PRE-
FEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE

Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2018, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura 
Municipal de Governador Celso Ramos/SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede 
na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representado 
por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) ) BMI PROSPER EIRELI - EPP, estabelecida à RO-
DOVIA JOSE CARLOS DAUX, 86000 – SALA 05 BLOCO 1, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, FLORIANOPOLIS/SC inscrita no Cadastro de Pessoas 
Jurídicas sob o n° 14.012.375/0001-86, neste ato representado pelo(a) INILDO JOSÉ DALCANALE, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o nº 379.445.929-68, portador(a) do RG nº 940.597, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS INTEGRANTES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC 
INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Presencial n.º 35/2018, objeto do 
Processo 35/2018. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e 
seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente 
registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTI-
DADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

9

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 100 litros, 
medindo aproximadamente 75cm x 105 cm, com, no mínimo, 0,08mm de espessura, na cor 
preta. Pacote com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. O produto 
não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a proposta o 
Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido por labora-
tório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 600 118,31 70.986,00

10

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 50 litros, 
medindo aproximadamente 63cm x 80 cm, com, no mínimo, 0,08mm de espessura, na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. 
O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a 
proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido 
por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 400 R$ 83,94 33.576,00

11

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 30 litros, 
medindo aproximadamente 59cm x 62cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. 
O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a 
proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido 
por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 300 R$ 75,33 22.599,00

12

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 15 litros, 
medindo aproximadamente 39cm x 58cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. 
O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a 
proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido 
por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 400 R$ 50,77 20.308,00

37

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 100 litros, 
medindo aproximadamente 75cm x 105 cm, com, no mínimo, 0,08mm de espessura, na cor 
preta. Pacote com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, data de 
fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. O produto 
não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a proposta o 
Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido por labora-
tório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 150 R$ 118,31 17.746,50

38

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 50 litros, 
medindo aproximadamente 63cm x 80 cm, com, no mínimo, 0,08mm de espessura, na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. 
O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a 
proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido 
por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 100 R$ 83,94 8.394,00
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39

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 30 litros, 
medindo aproximadamente 59cm x 62cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. 
O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a 
proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido 
por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 75 R$ 75,33 5.649,75

40

Saco para lixo doméstico, biodegradável, de polietileno, com capacidade de 15 litros, 
medindo aproximadamente 39cm x 58cm, com, no mínimo, 0,05mm de espessura, na 
cor preta. Embalagem com 100 unidades. Embalagem deve conter o nome do fabricante, 
data de fabricação, lote e prazo de validade. Confeccionado dentro das normas da ABNT. 
O produto não pode expelir odor desagradável. A licitante deverá apresentar junto com a 
proposta o Laudo de biodegradação, conforme ASTN D 55 1112 ISSO DIS 15.985, emitido 
por laboratório de notória especialidade, nacional ou internacional.

PACOTE 100 R$ 50,77 5.077,00

Governador Celso Ramos/SC, 24 de abril de 2018.

BMI PROSPER EIRELI - EPP
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

LEI 1.255 - 2018 - AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER O USO DE IMÓVEL A 
AMAB – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO AREIAS DE BAIXO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 1604115

LEI Nº 1.255 / 2018.
Autoriza o Chefe do poder Executivo Municipal a conceder o uso de imóvel a AMAB – Associação dos Moradores do Bairro Areias de Baixo, 
e dá outras providências.

JULIANO DUARTE CAMPOS Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no exercício de suas atribuições legais e nos termos do que 
dispõe a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a conceder uso de bem imóvel de uma área institucional localizada na Ave-
nida Antônio Bernardino dos Santos, no bairro de Areias de Baixo – Loteamento Vila Verde, neste Município de Governador Celso Ramos 
para a entidade: AMAB - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DE AREAIS DE BAIXO, inscrita no CNP – 05.601.151/0001-19, com 
a finalidade de construir sua sede administrativa e recreativa
Parágrafo I - O Imóvel objeto desta concessão se constitui de uma área de 628.27m² (Seiscentos e vinte oito e vinte sete metros quadra-
dos), pertencente a Municipalidade devidamente registrado no registro de imóveis da Comarca de Biguaçu sob o nº 23.760 com área total 
de 1.411,23m².
Parágrafo II – Anexo Levantamento Topográfico Planimétrico da área objeto da concessão, que passa a fazer parte integrante desta Lei.
Art. 2º - O Prazo de concessão é de 20 (vinte) anos, prorrogáveis por igual período.
Art. 3º - A Associação dos Moradores do Bairro de Areias de Baixo – AMAB, será responsável pela manutenção, conservação e melhoria da 
área concedida.
Art. 4º - As benfeitorias que a AMAB - Associação dos Moradores do Bairro de Areias de Baixo, edificarem sobre a área concedida passará 
ao Patrimônio do Municipal se:
I – A Associação se dissolver;
II – Vencido o prazo da concessão, e não se formalizar a prorrogação;
III – Houver acordo entre o Município e Associação;
IV – A Associação comprovadamente, deixar de cumprir suas obrigações legais contratuais e estatutárias.
Art. 5º - A Associação citada no Art. 1º utilizará o espaço como sua sede, ficando autorizada a edificarem conforme suas necessidades.
Art. 6º - A Associação beneficiária e o Município se necessário entenderem firmarão contrato em outras condições.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Governador Celso Ramos/SC, 12 de abril de 2018.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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Grão Pará

Prefeitura

DECRETO DF 24/2018 - ORÇAMENTO
Publicação Nº 1603367

DECRETO DF N. 024, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR – SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO-PA-
RÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MÁRCIO BORBA BLASIUS, Prefeito de Grão-Pará, no uso de atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e a autorização contida 
na Lei Municipal n. 2.094, de 05 de dezembro de 2017,

DECRETA
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Grão-Pará nos valores abaixo 
relacionados:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – FMS

14.01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

2.041 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.00. 00. 00. 00. 00.3158 Aplicações Diretas R$ 18.482,42

3.3.90.00. 00. 00. 00. 00.3158 Aplicações Diretas R$ 1.500,00

Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional suplementar definido no artigo primeiro deste Decreto, fica utilizado o Superávit Financeiro de 
Exercícios Anteriores referente ao seguinte recurso:

Recurso Descrição do Recurso Valor

3158 Atenção Básica - Núcleo Apoio da Família - NASF - Superávit Financeiro R$ 19.982,42

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará, 25 de abril de 2018.
MÁRCIO BORBA BLASIUS
Prefeito de Grão-Pará

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

DIONE HEINZEN
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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Gravatal

Prefeitura

AVISO LICITAÇÃO PROC 30/2018
Publicação Nº 1603080

MUNICIPIO DE GRAVATAL. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/18. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/18. O Prefeito Municipal 
de Gravatal, o Sr. EDVALDO BEZ DE OLIVEIRA, torna público Processo Licitatório, critério de julgamento MENOR PREÇO, Lei Federal Nº 
8666/93 e atualizações, Lei Complementar 123/2006 e alterações e 10.520/2002, abertura dia 10 de maio de 2018, às 09:00hs, objeto: 
“AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HATCH, ZERO QUILÔMETRO, LIVRE E DESIMPEDIDO DE QUALQUER ÔNUS, PARA USO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.” Mais 
informações na Rua Eng. Annes Gualberto, nº 121 – Centro. (048) 3648-8022 - E-mail: licitacao@gravatal.sc.gov.br Gravatal, 25 de abril de 
2018. EDVALDO BEZ DE OLIVEIRA Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO 04-2017
Publicação Nº 1603263

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
GRAVATAL - SC

RESOLUÇÃO Nº 04 de 19 de dezembro de 2017
Dispõe sobre aprovação do Plano Municipal de Assistência Social do Município de Gravatal.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Gravatal - SC, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com as competências 
estabelecidas em seu Regimento Interno, na LOAS – Lei Federal nº 8.742/93, alterada pela Lei nº 12.435/11 e ainda na Lei Municipal nº 
118/09 de outubro de 2007 que regulamenta e unifica a Legislação pertinente ao Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras 
providências, e de acordo com a deliberação da Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS ocorrida no dia 19 
do mês de dezembro de 2017.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 2004, que dispõe sobre ob-
jetivos, diretrizes, princípios e usuários para a implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, por meio da execução dos 
serviços e programas no âmbito da Proteção Social;
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do SUAS- NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, 12 de dezembro de 2012, que 
dispõe sobre a operacionalização do Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
e a Resolução CNAS n° 01/13 que dispõe sobre o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
CONSIDERANDO a regulamentação dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 (CEF/88) no campo da assistência social por meio 
da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, exige pelo artigo 330, alínea III, que os municípios, 
estados e Distrito Federal instituam o Plano de Assistência Social.
CONSIDERANDO a Resolução n° 182, de 20 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em seu artigo 1° define 
que os Planos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo o período de 4 (quatro) anos, tanto para estados quanto para municípios. 
E
CONSIDERANDO ainda as demais diretrizes e normativas do SUAS – Sistema Único de Assistência Social e, que a elaboração deste Instru-
mento de gestão atende à realidade do município em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social em vigência;
RESOLVE:
Art. 1° – Delibera pela aprovação do Plano Municipal de Assistência Social para o quadriênio 2018-2021 conforme anexo a esta resolução.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor e passa a produzir seus efeitos a partir de sua publicação.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gravatal (SC), 19 de Dezembro de 2017.
DAIANA CORREA DUARTE MEDEIROS
Presidente do CMAS

mailto:licitacao@gravatal.sc.gov.br
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Guaraciaba

Prefeitura

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 10.18 CONTRATAÇÃO CONSULTAS DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA (FMS) .DOC
Publicação Nº 1603443

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2018.

O Município de Guaraciaba, através do Fundo Municipal de Saúde, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 
8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 22/18, Edital de Pregão Nº 10/18, 
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de Ginecologia Obstetrícia; recebimento de propostas até às 09:00 horas do dia 
09/05/18; a abertura do Edital será às 09:00 horas do dia 09/05/18, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, 
sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h 
às 11:30h e das 13:30h às 17:30 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br
Guaraciaba em 25 de abril de 2018.

DAIANE DORIGON,
Ordenadora do FMS

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 60.18 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BOMBEIRO MILITAR.DOC
Publicação Nº 1603288

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº60/2018.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e 
Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 77/18, Edital de Pregão Presencial Nº 60/18, Objeto: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE GUARACIABA/SC; recebimento de propostas até às 09:00 
horas do dia 10/05/18; a abertura do Edital será às 09:00 horas do dia 10/05/18, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, 
das 07:30h às 11:30h e e das 13:30h ás 17:30h e no site www.guaraciaba.sc.gov.br

Guaraciaba em 25 de abril de 2018.
Roque Luiz Meneghini,
Prefeito Municipal

MINUTA EDITAL DE PREGÃO 61.18 REGISTRO DE PREÇOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR SOCORRO.DOC
Publicação Nº 1603504

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº61/2018.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e 
Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitatório nº 78/18, Edital de Pregão Presencial Nº 61/18, Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS para AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (SOCORRO) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; recebimento de propostas até 
às 08:00 horas do dia 09/05/18; a abertura do Edital será às 08:00 horas do dia 09/05/18, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto 
de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br

Guaraciaba em 25 de abril de 2018.
Roque Luiz Meneghini,
Prefeito Municipal

http://www.guaraciaba.sc.gov.br
http://www.guaraciaba.sc.gov.br
http://www.guaraciaba.sc.gov.br
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Guaramirim

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 006/2018 - 
FMS

Publicação Nº 1603390

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, 
PARA A AMPLIAÇÃO DA SALA DE ESPERA DO PRONTO ATENDI-
MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO.

Diante da falta de apresentação da Certidão Negativa de Débi-
tos Federais no prazo previsto, pela licitante SJS PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA ME, fica o objeto acima ADJUDICADO à empresa 
originalmente vencedora do certame, qual seja, OMVS CONSTRU-
TORA LTDA – ME, conforme art. 45 § 1º da Lei 123/2006.

Guaramirim/SC, 18 de abril de 2018.
Luiz Antonio Chiodini
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
24/2018 FMS

Publicação Nº 1603353

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão Presencial 24/2018 FMS

Processo Licitatório: 24/2018 FMS

Tipo: Menor Preço - Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS AMBULATORIAIS, COM MARCAS ESPECÍFICAS, PARA 
ATENDIMENTO A PACIENTE COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL CON-
TRA O MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).

Entrega dos Envelopes: 10/05/2018 às 09h00min

Abertura dos Envelopes: 10/05/2018 às 09h00min

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte ende-
reço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda 
à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo 
site www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 25 de abril de 2018.

 LUIZ ANTONIO CHIODINI
Prefeito

CERTIDAO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
- FMS

Publicação Nº 1603387

CERTIDÃO

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, 
PARA A AMPLIAÇÃO DA SALA DE ESPERA DO PRONTO ATENDI-
MENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO.

Certifico para os devidos fins que na data de 17/04/2018, foi pro-
tocolado pela empresa SJS PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA ME, 
guia de recolhimento do simples nacional, no entanto não apresen-
tou a Certidão Negativa de Débitos relativo a Tributos Federais no 
prazo legal.

Guaramirim/SC, 18 de abril de 2018.
Paola Vieira Carriço Finatti
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 526/2017

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
Nº 15/2016

Publicação Nº 1603483

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO CONTRATO 15/2016- PMG
Processo de Licitação: 55/2016 - PMG
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Enge-
nharia
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO 
LOTE 04 DA RUA BANANAL DO SUL, COM EXTENSÃO DE 335 ME-
TROS, ATRAVÉS DE REPASSE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no 
CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agos-
to, n. º2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida na Rua Anélio Nicocelli, 
1720, Figueirinha, Guaramirim (SC).
Resumo do aditivo: O prazo de vigência contratual do instrumento 
que se finda em 30 de abril de 2018 fica prorrogada até 30 de 
junho de 2018, devido a prazo de termino da obra e aos tramites 
para finalização da obra (pagamento para prestação de contas).

Data da Assinatura: 25/04/2018 Vigência 30/06/2018.

GUARAMIRIM (SC), 25/04/2018
LUIZ ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

file:///C:\Users\fernanda.machado\AppData\Local\Temp\www.guaramirim.sc.gov.br
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Guarujá do Sul

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO - PREF 41/2018
Publicação Nº 1603049

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 41/2018
PROCESSO LICITATORIO Nº. 25/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
CONTRATADO: KFX PRE FABRIC E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME
OBJETO: Aquisição de tubos pre moldados de concreto para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras do município 
de Guarujá do Sul.
VALOR: R$ 18.331,76
VIGENCIA: 28/12/2018

Guarujá do Sul, SC, 25 de abril de 2018.
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.
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Herval d'Oeste

Prefeitura

LEI Nº 3.253/2018
Publicação Nº 1603348

lEI Nº 3253/2018
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATA-
RINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Herval d´Oeste (SC), Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e 
eu sanciono a seguinte, LEI:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar TERMO DE CONVÊNIO, com o Estado de Santa Catarina, através da 
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que tem por objetivo a manutenção do serviço de policiamento ostensivo motorizado, através 
de guarnições de radiopatrulha da Polícia Militar.

Art.2º O prazo de duração do Convênio é de 5 (cinco) anos, observando o Art. 116 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Art.3º As despesas decorrentes do presente convênio correrão por conta da dotação orçamentária específica da Prefeitura Municipal no 
seguinte elemento de despesa: Dotações Próprias do Orçamento Vigente.

Art.4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados as demais disposições em contrário

Herval d´Oeste(SC), em 25 de abril de 2018.
AMÉRICO LORINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 3254/2018
Publicação Nº 1603333

LEI Nº 3254 /2018
“Abre Crédito Adicional Suplementar”
Américo Lorini, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste,
Faço saber a todos habitantes do Município de Herval d´Oeste, Estado de Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte:
Lei

Art. 1º - Fica o chefe do poder executivo autorizado a anular parcialmente no valor R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), a conta 
do Orçamento Vigente com a seguinte classificação:

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0801 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
0801.26.782.0022-2052 Manutenção das ações desenvolvidas pela Secretaria
33900000 173 100 Outras Despesas Correntes R$ 360.000,00

Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 360.000,00

Art. 2º - Com os recursos advindos das anulações de que trata o art. 1º ficam suplementadas no valor R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta 
mil reais) as contas do Orçamento Vigente com a seguinte classificação:

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0801 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
0801.26.782.0022-1031 Aquisição e locação de veículos, máquinas e equipamentos.
44900000 170 100 Investimentos R$ 360.000,00

Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 360.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Herval d´Oeste.SC, 25 de abril de 2018.
Américo Lorini
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 671/2018
Publicação Nº 1603472

PORTARIA Nº 671/2018

Américo Lorini, Prefeito Municipal de Herval d’Oeste/SC, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE:
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a senhora GIULIANA 
MARATEU XAVIER (MATRÍCULA 4826), para exercer a função de 
RECEPCIONISTA, Nível - 4/3, Referência - A, 44 horas semanais, 
art. 10 da Lei Complementar nº 320/2014, para atuar junto a Uni-
dade de Pronto Atendimento Remi Aléssio Mascarello – UPA 24 
HORAS, a partir de 25 de abril de 2018, aprovada em 2º (segundo) 
lugar no Processo Seletivo nº 002/2018/SMS/HO, homologado pelo 
Decreto nº 3.839/2017 de 16 de abril de 2018. Sendo que seu con-
trato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Herval d’Oeste.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Herval d’Oeste/SC, 25 de abril de 2018.
Américo Lorini
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 672/2018
Publicação Nº 1603474

PORTARIA Nº 672/2018

Américo Lorini, Prefeito Municipal de Herval d’Oeste/SC, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE:
CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a senhora JACQUELINE 
MINELLA (MATRÍCULA 4827), para exercer a função de RECEP-
CIONISTA, Nível - 4/3, Referência - A, 44 horas semanais, art. 10 
da Lei Complementar nº 320/2014, para atuar junto a Unidade de 
Pronto Atendimento Remi Aléssio Mascarello – UPA 24 HORAS, a 
partir de 25 de abril de 2018, aprovada em 3º (terceiro) lugar no 
Processo Seletivo nº 002/2018/SMS/HO, homologado pelo Decreto 
nº 3.839/2017 de 16 de abril de 2018. Sendo que seu contrato de 
trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Herval d’Oeste.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Herval d’Oeste/SC, 25 de abril de 2018.
Américo Lorini
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 673/2018
Publicação Nº 1603475

PORTARIA Nº 673/2018

Américo Lorini, Prefeito Municipal de Herval d’Oeste/SC, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE:
ALTERAR a Portaria nº 531/2018 que nomeou NEUSA APARECIDA 
CAMPOS (MATRÍCULA 4393) para ocupar o cargo de provimento 
em comissão de GERENTE DE COMPRAS E LICITAÇÕES, a qual, a 
partir de 25 de abril de 2018, passará a ocupar o cargo de provi-
mento em comissão de GERENTE DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, 
Nível - DAS-2, 40 horas semanais, constante do quadro de pessoal 
do poder executivo municipal, de conformidade com o que pre-
ceitua a Lei Complementar nº 280/2011, alterada pela Lei Com-
plementar nº 335/2016, sendo que seu contrato de trabalho será 
regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Her-
val d´Oeste.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Herval d’Oeste/SC, 25 de abril de 2018.
Américo Lorini
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
Publicação Nº 1603031

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de grama sintética no CMEI Criança Fe-
liz, GEM Adolfo Becker e EBM Cruz e Sousa

ENTREGA DOS ENVELOPES
Até às 08h45min do dia 15/05/2018.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:
Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste, situada na Rua Nereu Ra-
mos, n° 389, Centro, na cidade de Herval d’Oeste (SC), Sala de 
Reuniões do Setor de Compras e Licitações.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº. 123 de 14 de 
dezembro de 2006, e Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto 
de 2014.

EDITAL NA ÍNTEGRA
O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor de 
Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, n° 389, Cen-
tro, na cidade de Herval d’Oeste (SC), ao custo de R$ 20,75 (vinte 
reais e setenta e cinco centavos), ou no site www.hervaldoeste.
sc.gov.br, sem custo adicional. Outras informações pelo fone (49) 
3554 0922.

Herval d’Oeste, 20 de abril de 2018.
AMÉRICO LORINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Ibiam

Prefeitura

DECRETO Nº 3119/2018
Publicação Nº 1603058

DECRETO Nº 3119, DE 13 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 
0607/2017:

DECRETA:
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir 
Crédito Suplementar no valor de R$ 5.683,61 ( Cinco mil, seiscen-
tos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), no orçamento 
de 2018 do Fundo Municipal de Saúde de Ibiam, na seguinte pro-
gramação de despesa:

Suplementação:
Órgão: 03 Fundos Municipais
Unidade Orçamen-
tária: 0301 Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa: 1001 Saúde Com Qualidade
Projeto/Atividade: 2038 Manut. dos Programas do SUS- Estado
Modalidade de 
Aplicação: 33720000 Execução Orçam. Del. A Consórcios 

Públ.
Fonte: 1367 Superávit Finan. Recursos SUS Estado
Valor:
Red.

R$
51

5.683,61

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Suplementar de que 
trata o artigo anterior, fica anulada a importância de no valor de R$ 
5.683,61 ( Cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e 
um centavos), no orçamento de 2018 do Fundo Municipal de Saúde 
de Ibiam, na seguinte rubrica orçamentaria:

Órgão: 03 Fundos Municipais
Unidade Orça-
mentária: 0301 Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa: 1001 Saúde Com Qualidade
Projeto/Atividade: 2038 Manut. dos Programas do SUS- Estado
Modalidade de 
Aplicação: 33900000 Aplicações Diretas

Fonte: 1367 Superávit Finan. Recursos SUS Estado
Valor:
Red.

R$
38

5.683,61

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 13 DE ABRIL DE 2018.
IVANIR ZANIN
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

DECRETO Nº 3121/2018
Publicação Nº 1603059

DECRETO Nº 3121, DE 17 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 
0607/2017:

DECRETA:
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
Abrir Crédito Suplementar no valor de R$ 7.500,00 ( Sete mil e 
quinhentos reais), no orçamento de 2018 do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Ibiam, na seguinte programação de despesa:

Suplementação:
Órgão: 03 Fundos Municipais
Unidade Orçamen-
tária: 0302 Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0801 Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2042 Manut. do Bloco GSUAS - FNAS
Modalidade de 
Aplicação: 44900000 Aplicações Diretas

Fonte:
Detalhamento:

1135
37

Transf. Do Sistema Único de Assis. 
Social
Índice de Gestão Descentralizada do 
SUAS

Valor: 7.500,00
Código Despesa 11

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Suplementar de que 
trata o artigo anterior, fica anulada a importância de no valor de R$ 
7.500,00 ( Sete mil e quinhentos reais), no orçamento de 2018 do 
Fundo Municipal de Assistência Social de Ibiam, na seguinte rubrica 
orçamentaria:
Órgão: 03 Fundos Municipais
Unidade Orçamen-
tária: 0302 Fundo Municipal de Assistência 

Social
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Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0801 Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2042 Manut. do Bloco GSUAS - FNAS
Modalidade de Apli-
cação: 33900000 Aplicações Diretas

Fonte:
Detalhamento:

1135
37

Transf. Do Sistema Único de Assis. 
Social
Índice de Gestão Descentralizada 
do SUAS

Valor: 7.500,00
Código Despesa 10

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 17 DE ABRIL DE 2018.
IVANIR ZANIN
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

DECRETO Nº 3122/2018
Publicação Nº 1603060

DECRETO Nº 3122, DE 17 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANIR ZANIN, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 
0607/2017:

DECRETA:
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir 
Crédito Suplementar no valor de R$ 13.312,78 ( Treze mil, trezen-
tos e doze reais e setenta e oito centavos), no orçamento de 2018 
do Fundo Municipal de Assistência Social de Ibiam, na seguinte 
programação de despesa:

Suplementação:
Órgão: 03 Fundos Municipais
Unidade Orçamen-
tária: 0302 Fundo Municipal de Assistência 

Social
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0801 Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2042 Manut. do Bloco GSUAS - FNAS
Modalidade de Apli-
cação: 44900000 Aplicações Diretas

Fonte:
Detalhamento:

1335
56

Superávit Financeiro Rec. FNAS 
União
BL GSUAS

Valor: 13.312,78
Código Despesa 23

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Suplementar de que 
trata o artigo anterior, fica anulada a importância de no valor de R$ 
13.312,78 ( Treze mil, trezentos e doze reais e setenta e oito cen-
tavos), no orçamento de 2018 do Fundo Municipal de Assistência 
Social de Ibiam, na seguinte rubrica orçamentaria:

Órgão: 03 Fundos Municipais
Unidade Orçamen-
tária: 0302 Fundo Municipal de Assistência 

Social
Função: 08 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0801 Assistência Social Geral
Projeto/Atividade: 2042 Manut. do Bloco GSUAS - FNAS
Modalidade de Apli-
cação: 33900000 Aplicações Diretas

Fonte:
Detalhamento:

1335
56

Superávit Financeiro Rec. FNAS 
União
BL GSUAS

Valor: 13.312,78
Código Despesa 19

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 17 DE ABRIL DE 2018.
IVANIR ZANIN
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA 101 - INSTITUI COMISSÃO AVALIADORA 
- MATERIAIS DE LIMPEZA

Publicação Nº 1603252

PORTARIA Nº 101, DE 06 DE ABRIL DE 2018.
INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE MATERIAL 
DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, QUE ESPECIFICA

IVANIR ZANIN, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista pare-
cer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

CONSIDERANDO o disposto no item 1.4 do edital de licitação n 
020/2018, modalidade Pregão Presencial,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída comissão de avaliação de amostra de mate-
rial gráfico, designando para compô-la os seguintes membros:
I – LEILA APARECIDA RAMOS ARALDI – Coordenadora do CRAS;
II – GISELI SEFFER A. DE ANHAIA – Assistente Social;
III – DAIANE RAIZEL DE MEIRA – Psicologa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 06 DE ABRIL DE 2018.
IVANIR ZANIN
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda
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PORTARIA 102 - MATERIAL GRÁFICO
Publicação Nº 1603254

PORTARIA Nº 102, DE 16 DE ABRIL DE 2018.
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 020/2018 E ADJUDICA O OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS

IVANIR ZANIN, Prefeito Municipal do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 020/2018, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto visa a aquisição de materiais gráficos para as 
secretarias municipais, e, adjudica o objeto licitado às seguintes empresas:

I – KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA, inscrita no CNPJ 26.892.211/0001-70, nos itens 5, 7, 26, 27, 28, 33 e 34 totalizando 
R$ 25.155,00 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais).

II – POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 14.292.313/0001-75, nos itens 3, 10, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 
31, 31 e 35 totalizando R$ 33.630,00 (trinta e três mil, seiscentos e trinta reais).

III – DIGITAL CRUZEIRO LTDA ME, inscrita no CNPJ 10.269.263/0001-54, nos itens 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 32 tota-
lizando R$ 34.634,20 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 16 DE ABRIL DE 2018.
IVANIR ZANIN
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

Câmara muniCiPal

CONTRATO Nº 001/2018
Publicação Nº 1603480

CONTRATO Nº 001/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIAM, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 08.824.191/0001-18, com sede na 
Rua Izaltino Gomes de Oliveira nº. 257 centro, Ibiam – SC, neste ato representado pelo seu Presidente Sr José Henrique Ramos Moreira, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa RÁDIO CAÇANJURELTDA EPP pessoa jurídica de direito privado, situada 
na Rua Francisco Nardi, n. 335, 1º andar, Bairro Centro, na cidade de Tangará - SC, inscrita no CNPJ sob o n. 83.057.794/0002-38, dora-
vante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a execução dos serviços abaixo indicado, que se regerá pelo disposto 
neste contrato, na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e 
de direito comum pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1– O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Rádio Difusão para atendimento das necessidades da Câmara de 
Vereadores do Município, conforme preços abaixo relacionados:
ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Preço R$

1 09 Mês Serviços de Rádio Difusão R$ 1.5000,00 mensal

1.2 – Disponibilização do tempo de 10 (dez) minutos mensal, no sábado, a partir das 12:00 horas, bem como, 02 inserções de 30” de se-
gunda à sábado, onde esse espaço será destinado aos trabalhos da Câmara de Vereadores do Município de Ibiam – SC;

1.3– Mensagens de Natal e Ano Novo;

1.4 – Transmissão das sessões plenárias ordinárias e sessões solenes e também das audiências públicas, sessões comunitárias, sessões 
extraordinárias, entre outras atividades parlamentares da Câmara de Ibiam, mediante solicitação da Mesa Diretora;

1.5 - Todas as despesas decorrentes da participação desta licitação e da prestação dos serviços correrão por conta da proponente vencedora 
da licitação.

1.6 – A empresa licitante vencedora deverá observar e cumprir as descrições, do presente edital, disponibilizando o tempo contratado de 
forma semanal a contratante, que poderá usá-lo da forma e do jeito que quiser usá-lo.
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CLAUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
2.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato terá sua vigência a partir de 1º de abril de 2018, com término previsto para 31.12.2018, podendo ser prorrogado 
nos termos do inc. II, do art. 57 da Lei n° 8.666/93, sendo reajustado anualmente pelo INPC ou outro índice oficial que venha substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL
4.1 - Pela prestação do serviço a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais), sendo em 
parcelas mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado ao final dos serviços, devidamente conferidas e com o devido documento fiscal hábil a ser emitido, me-
diante depósito bancário em sua conta corrente.

§ 1° - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante da Nota Fiscal deverá ser aquele fornecido na Proposta da 
Contratada.

§ 2° - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação:
CÓDIGO DA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO
1 Câmara de Vereadores
1 Câmara de Vereadores
1 Legislativo
031 Processo Legislativo
0001 Manutenção das Atividades
33903947 Serviços de Comunicação

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 - A prestação do serviço será amplamente fiscalizada pela CONTRATANTE, podendo ser rejeitados os serviços prestados fora nas espe-
cificações do presente contrato ou mesmo das normas legais pertinentes.

7.1.1 - A CONTRATANTE poderá emitir instruções, ordens e reclamações a CONTRATADA, tendo como objetivo o saneamento de pendências 
ou dúvidas surgidas no decorrer da prestação do serviço.

7.2 - Pela não observância e cumprimento do estabelecido no presente contrato serão aplicadas as penalidades previstas na Lei de Licita-
ções.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 – Prestar os serviços de acordo com as especificações exigidas;

8.2 – Fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;

8.3 – Disponibilizar todos os equipamentos de segurança (EPI), para todos os funcionários utilizarem durante a execução das atividades.

8.4 - É de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora o material, mão-de-obra necessários para a execução dos serviços.

8.5 - Prestar os serviços objeto deste Edital de acordo com as propostas e especificações exigidas.

8.6 - Garantir qualidade nos serviços e materiais empregados para o cumprimento do objeto da presente licitação, sob pela de aplicação 
das penalidades previstas na legislação, inclusive rescisão contratual imediata.

8.7 – São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos sociais e trabalhistas, bem como a segurança, higiene e medicina do 
trabalho, dos operadores exequentes do serviço.

CLÁUSULA NONA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 - Pela inexecução total ou parcial a Câmara poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas:

a) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica a CONTRATADA sujeito a multa de 1,0 (um por cento) por dia de atraso, 
incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor total da proposta;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Quando houver algum imprevisto que impossibilite à Contratada o cumprimento das obrigações ora contraídas, a mesma deverá 
comunicar a contratante imediatamente para que se tomem as providências no sentido de não prejudicar o andamento das atividades re-
lacionadas ao objeto do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de TANGARÁ-SC, com renúncia expressa de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Ibiam (SC), 02 de abril de 2018.
José Henrique Ramos Moreira   Maria Fernanda Balbinot Ceron
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  RÁDIO CAÇANJURE LTDA EPP
CNPJ: 08.824.191/0001-18   CNPJ: 83.057.794/0002-38
CONTRATANTE     CONTRATADA

Testemunhas:

DANIEL VINICIUS RAMOS    ELISA MARIA GHENO TREVISOL
CPF:620.025.899-68    CPF: 894.419.909-49

RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO
ASSESSORA JURIDICA
OAB: 43338

CONTRATO Nº 002/2018
Publicação Nº 1603481

CONTRATO Nº 002/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIAM, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 08.824.191/0001-18, com sede na 
Rua Izaltino Gomes de Oliveira nº. 257 centro, Ibiam – SC, neste ato representado pelo seu Presidente Sr José Henrique Ramos Moreira, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa EXITO COMUNICAÇÃO E MARKETING, pessoa jurídica de direito pri-
vado, situada na Rua Carlos Pisani, n. 610, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Campos Novos - SC, inscrita no CNPJ sob o n. 
29.828.775/0001-31, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a execução dos serviços abaixo indicado, 
que se regerá pelo disposto neste contrato, na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se supletivamente as normas e princípios 
de direito administrativo e de direito comum pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1– O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para atendimento das necessidades da Câ-
mara de Vereadores do Município, conforme preços abaixo relacionados:
ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO Preço R$

1 09 Mês Serviços de Assessoria de Imprensa R$ 1.350,00 mensal

1.2 – Produção de conteúdo e divulgação dos atos, fatos e decisões da Câmara de Vereadores de Ibiam;

1.3 - A divulgação se dará por intermédio do Site da Câmara, matérias para os jornais e material que vai ser transmitido no programa da 
rádio;

1.4 - A divulgação dos materiais produzidos também será realizada em pelo menos um jornal de circulação regional semanalmente ou 
informativo;

1.5 - Transmissão e cobertura dos atos realizados em sessões plenárias ordinárias e sessões solenes e também das audiências públicas, 
sessões comunitárias, sessões extraordinárias, entre outras atividades parlamentares da Câmara de Ibiam.

1.6 - Todas as despesas decorrentes da participação desta licitação e da prestação dos serviços correrão por conta da proponente vencedora 
da licitação.

1.7 – A empresa licitante vencedora deverá observar e cumprir as descrições, do presente edital, disponibilizando o material produzido na 
forma contratada de forma semanal a contratante, que poderá usá-lo da forma e do jeito que quiser usá-lo.
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CLAUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
2.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato terá sua vigência a partir de 1º de abril de 2018, com término previsto para 31.12.2018, podendo ser prorrogado 
nos termos do inc. II, do art. 57 da Lei n° 8.666/93, sendo reajustado anualmente pelo INPC ou outro índice oficial que venha substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL
4.1 - Pela prestação do serviço a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor de R$ 12.150,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais), 
sendo em parcelas mensais de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos cinquenta reais).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado ao final dos serviços, devidamente conferidas e com o devido documento fiscal hábil a ser emitido, me-
diante depósito bancário em sua conta corrente.

§ 1° - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica constante da Nota Fiscal deverá ser aquele fornecido na Proposta da 
Contratada.

§ 2° - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação:
CÓDIGO DA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO
1 Câmara de Vereadores
1 Câmara de Vereadores
1 Legislativo
031 Processo Legislativo
0001 Manutenção das Atividades
33903947 Serviços de Comunicação

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 - A prestação do serviço será amplamente fiscalizada pela CONTRATANTE, podendo ser rejeitados os serviços prestados fora nas espe-
cificações do presente contrato ou mesmo das normas legais pertinentes.

7.1.1 - A CONTRATANTE poderá emitir instruções, ordens e reclamações a CONTRATADA, tendo como objetivo o saneamento de pendências 
ou dúvidas surgidas no decorrer da prestação do serviço.

7.2 - Pela não observância e cumprimento do estabelecido no presente contrato serão aplicadas as penalidades previstas na Lei de Licita-
ções.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 – Prestar os serviços de acordo com as especificações exigidas;

8.2 – Fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;

8.3 – Disponibilizar todos os equipamentos de segurança (EPI), para todos os funcionários utilizarem durante a execução das atividades.

8.4 - É de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora o material, mão-de-obra necessários para a execução dos serviços.

8.5 - Prestar os serviços objeto deste Edital de acordo com as propostas e especificações exigidas.

8.6 - Garantir qualidade nos serviços e materiais empregados para o cumprimento do objeto da presente licitação, sob pela de aplicação 
das penalidades previstas na legislação, inclusive rescisão contratual imediata.

8.7 – São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos sociais e trabalhistas, bem como a segurança, higiene e medicina do 
trabalho, dos operadores exequentes do serviço.

CLÁUSULA NONA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 - Pela inexecução total ou parcial a Câmara poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas:

a) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica a CONTRATADA sujeito a multa de 1,0 (um por cento) por dia de atraso, 
incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor total da proposta;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - Quando houver algum imprevisto que impossibilite à Contratada o cumprimento das obrigações ora contraídas, a mesma deverá 
comunicar a contratante imediatamente para que se tomem as providências no sentido de não prejudicar o andamento das atividades re-
lacionadas ao objeto do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de TANGARÁ-SC, com renúncia expressa de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Ibiam (SC), 02 de abril de 2018.
José Henrique Ramos Moreira Lucas Drum
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL   ÊXITO COMUNICAÇÃO E MARKETING
CNPJ: 08.824.191/0001-18    CNPJ: 29.828.775/0001-31
CONTRATANTE      CONTRATADA

Testemunhas:

DANIEL VINICIUS RAMOS     ELISA MARIA GHENO TREVISOL
CPF:620.025.899-68     CPF: 894.419.909-49

RAFAELA DE SOUZA RIBEIRO
ASSESSORA JURIDICA- OAB: 43338
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Ibicaré

Prefeitura

DECRETO Nº 024-2018
Publicação Nº 1603693

Decreto nº 24, de 10 de abril de 2018.
“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO” O 
Prefeito Municipal de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições e, de conformidade com a Lei nº 
1.174/98 de 08 de julho de 1.998,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR os membros do Conselho Municipal do Idoso, 
conforme especificados a seguir:

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS:

Representantes da Secretaria da Saúde e da Assistência Social:
Titular: JOÃO NELSON ANTES
Suplente: SIDÔNIA ZAPELINI KAZLOWSKI

Representante da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Tu-
rismo:
Titular: CRISTIANO CORREA HERMES
Suplente: CLAMARI FERRARI

Representante da Secretaria de Fomento Agropecuário, Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente:
Titular: OLAVO BOESING
Suplente: OSNI DEL RÉ

ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS:

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Titular: MARCOS NORBERTO RHODEN
Suplente: DIRLEI MARIA RITTER

Representante dos Idosos pertencente à Zona Rural:
Titular: CÉLIA MOREIRA LEITE
Suplente: MARIA SALETE BRAND

Representante dos Idosos pertencente à Zona Urbana:
Titular: OSMAR CARNIEL
Suplente: IDA CAVASIN DAROS

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se o Decreto nº 05, de 13 de fevereiro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicaré,
em 10 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

DECRETO Nº 025-2018
Publicação Nº 1603696

Decreto nº 25, de 10 de abril de 2018.
“NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”

O Prefeito de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições e, de conformidade com a Lei nº 
818/90, de 13 de dezembro de 1.990 e suas alterações;

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR os membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, conforme especificados a seguir:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: LUCIELI CRISTINA ALVES
Suplente: HILDA BAGGIO CIARNOSCHI

Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Turismo

Titular: CLAMARI FERRARI
Suplente: FERNANDA WARKEN

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Titular: ÉLCIO MELERE
Suplente: SÉRGIO DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: EVANDRO VOLPATO
Suplente: VANESSA BENDER FOPPA

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

Representantes do CDL

Titular: NORI MELERE
Suplente: MÁRCIO TORTELLI

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Titular: MARCOS NORBERTO RHODEN
Suplente: DIRLEI MARIA RITTER

Representante do Clube de Mães

Titular: MARIA SALETE BRAND
Suplente: SALETE DOS SANTOS JUNGUES

Representante da Terceira Idade

Titular: OSMAR CARNIEL
Suplente: IDA CAVASIN DAROS

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se o Decreto n° 011, de 11 de abril de 2016.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicaré,
em 10 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

DECRETO Nº 026-2018
Publicação Nº 1603701

Decreto nº 26, de 10 de abril de 2018.
“NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL-CMAS”

O Prefeito de Ibicaré – SC:

No uso de suas atribuições e, de conformidade com os Artigos 5° e 
12 da Lei nº 1.819 de 10 de julho de 2013
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR para o mandato de 2018/2020, os membros 
do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS de 
Ibicaré, com a finalidade de deliberar, acompanhar, avaliar e exer-
cer o controle sobre a Política de Assistência Social, em âmbito 
municipal.

I - REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
a) Secretaria de Assistência Social
Titular: JOÃO NELSON ANTES Suplente: LUCIELI CRISTINA ALVES

Titular: HILDA BAGGIO CIARNOS-
CHI

Suplente: SANDRA LOURDES 
FRIEBEL

b) Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Titular: CLEUSA CENCI Suplente: CLAMARI FERRARI

c) Secretaria de Fomento Agropecuário, Indústria, Comércio e Meio 
Ambiente
Titular: OLAVO BOESING Suplente: OSNI DEL RÉ

d) Secretaria de Saúde

Titular: VANESSA BENDER FOPPA Suplente: ROSANE REMUS CIAR-
NOSCHI

e) Secretaria de Administração e Finanças
Titular: ÉLCIO MELERE Suplente: SANDRA RITTER

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Representantes dos Usuários
Titular: CÉLIA MOREIRA LEITE Suplente: NILSON TEIXEIRA

Titular: CECÍLIA MOREIRA Suplente: LAURO RITTER

b) Representantes de Entidades e Organizações de Assistência So-
cial
1 – Clube de Mães

Titular: MARIA SALETE BRAND Suplente: LOURDES TERESINHA 
VIECELI

2 – Grupo da Terceira Idade

Titular: OSMAR CARNIEL Suplente: IDA CAVASIN DAROS

3– Associação Amigos da Tradição

Titular: GERSON PALAVICINI Suplente: ELIZEU FERRARI

c) Representantes de Entidades de Trabalhadores do Setor
1– Associação dos Profissionais de Serviço Social do Meio Oeste de 
Santa Catarina - APROSSMOSC

Titular: MARLENE ALBER-
GUINI Suplente: SIDONIA ZAPELINI KAZLOWSKI

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se o Decreto n° 055, de 30 de dezembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicaré,
em 10 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

EXTRATO CONTRATO Nº 054-2018
Publicação Nº 1603749

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBICARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Extrato Contrato nº 054/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal, bem 
como na Lei nº 1.593/07, de 15 de agosto de 2007, que dispõe 
sobre a contratação de pessoal temporário para atender necessi-
dade de excepcional interesse público e Portaria nº 126, de 16 de 
abril de 2018.
OBJETO: contratação em caráter urgente, de prestação de serviços 
médicos, com especialização em Clínica Geral, para atendimento à 
população em geral do município de Ibicaré, configurando excep-
cional interesse público, sendo que os serviços contratados, são 
inerentes ao cargo referente a execução do Programa Saúde da 
Família-PSF.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: RICARDO CHAGAS BASSAN
VALOR MENSAL: R$ 7.924,49 (sete mil, novecentos e vinte e qua-
tro reais e quarenta e nove centavos)/20 hs.
VIGÊNCIA: até a realização de novo processo Seletivo em que se 
classifique outro profissional para suprir a necessidade, findo o 
qual, estará automaticamente e de pleno direito rescindido.
Ibicaré, SC, aos 16 de abril de 2018.
Evandro Volpato
Gestor

EXTRATO CONTRATO Nº 055-2018
Publicação Nº 1603755

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBICARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Extrato Contrato nº 055/2018
FUNDAMENTO LEGAL: no inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal, combinado com as disposições da Lei Municipal n° 1.451 
de 12 de janeiro de 2005, Lei nº 1.894, de 17 de maio de 2017, De-
creto nº 063, de 02 de outubro de 2017, que trata da homologação 
do resultado final do Processo Seletivo nº 004/17, e a Portaria n° 
127 de 17 de abril de 2018.
OBJETO: admissão do CONTRATADO em caráter temporário, ao 
emprego público de AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, com o fim de 
atender as necessidades temporárias, de excepcional interesse 
público, para prestar serviços inerentes ao cargo na execução do 
Programa Saúde da Família - PSF, com carga horária de 40 horas 
semanais.
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CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: CRISTIANE MÜLLER ANTES
VALOR MENSAL: R$ 1.420,74 (hum mil quatrocentos e vinte reais 
e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: enquanto durar o Programa Saúde da Família.
Ibicaré, SC, aos 17 de abril de 2018.
Evandro Volpato
Gestor

EXTRATO CONTRATO Nº 056-2018
Publicação Nº 1603759

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBICARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Extrato Contrato nº 056/2018
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37, IX da Constituição Federal, bem 
como na Lei nº 1.593/07, de 15 de agosto de 2007, que dispõe 
sobre a contratação de pessoal temporário para atender necessi-
dade de excepcional interesse público e Portaria nº 126, de 18 de 
abril de 2018.
OBJETO: contratação em caráter urgente, de prestação de serviços 
médicos, com especialização em Clínica Geral, para atendimento à 
população em geral do município de Ibicaré, configurando excep-
cional interesse público, sendo que os serviços contratados, são 
inerentes ao cargo referente a execução do Programa Saúde da 
Família-PSF.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADO: ALEXANDRE GARAGORRI KARUZSKI
VALOR MENSAL: R$ 7.924,49 (sete mil, novecentos e vinte e qua-
tro reais e quarenta e nove centavos)/20 hs.
VIGÊNCIA: até a realização de novo processo Seletivo em que se 
classifique outro profissional para suprir a necessidade, findo o 
qual, estará automaticamente e de pleno direito rescindido.
Ibicaré, SC, aos 18 de abril de 2018.
Evandro Volpato
Gestor

EXTRATO CONVÊNIO Nº 001-2018
Publicação Nº 1603765

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBICARÉ
Extrato Termo de Convênio n° 001/2018
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - artigo 205 e 214, em peculiar dos 
artigos 208, II, 211, 212 e 214, IV, todos da Constituição Federal, 
c/c a Lei nº 1.887, de 22 de março de 2017 e 1897 de 14 de junho 
de 2017 e Processo Seletivo nº 007/2018.
Objeto – criação de vagas no ensino médio profissionalizante, na 
área de agropecuária, para os habitantes do município de Ibicaré.
Convenente – MUNICÍPIO DE IBICARÉ
Conveniado: COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES - CE-
JEL – ÁGUA DOCE
Valor anual: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por 10 vagas.
Prazo: ano letivo de 2018.
Ibicaré, 10 de abril de 2018.
Gianfranco Volpato – Prefeito

LEI Nº 1.914-2018
Publicação Nº 1603704

LEI Nº 1.914, de 25 de abril de 2018.
Autoriza a filiar a Câmara de Vereadores de Ibicaré e a contribuir 
anualmente com a UVESC – União dos Vereadores de Santa Catari-
na, com sede em Florianópolis e dá outras providências.

O Prefeito de Ibicaré – SC:

Faço Saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Presidente autorizado a filiar a Câmara de Vere-
adores à UVESC (CNPJ nº 76.875.731/0001-42), e, autorizado a 
contribuir em nome do Poder Legislativo, anualmente, em favor da 
UVESC – União Dos Vereadores de Santa Catarina, com sede em 
Florianópolis.

§ 1º – O valor de que trata o caput do artigo 1º, do presente ato, é 
de R$ 5.760,00 (Cinco mil, setecentos e sessenta reais), conforme 
estatuído no artigo 85, inciso I, a, b e c do Estatuto da Entidade, 
a serem lançados conforme a edição de boleto de pagamento pela 
Entidade ou depósito em conta.

§ 2º – Quando os valores referidos da contribuição se modificarem, 
fica o Presidente da Câmara Municipal, autorizado por ato próprio a 
ajustá-los de conformidade com o que a UVESC estabelecer.

Art. 2º – A contribuição referida, terá cunho exclusivamente para 
as atividades da Entidade, conforme prescrito em seus Estatutos, 
não podendo haver desvio de finalidade.

Parágrafo único – A Entidade prestará contas à Câmara Municipal 
de Vereadores, através de seus balanços, comprovando a aplicação 
dos recursos objeto do presente ato.

Art. 3º – A contribuição cessará pela dissolução da Entidade ou por 
outro meio Estatutário, bem como por revogação da Lei Autoriza-
tiva que venha determinar sua condição de desfiliado, o que será 
comunicado por escrito a UVESC.

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, 
correrão à conta em rubrica específica do orçamento do Legislativo 
Municipal.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, (SC), 25 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

LEI Nº 1.915-2018
Publicação Nº 1603707

LEI Nº 1.915, de 25 de abril de 2018.
REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES E OU 
TEMPORÁRIAS NO
MUNICIPIO DE IBICARÉ/SC.

GIANFRANCO VOLPATO, Prefeito Municipal de Ibicaré (SC), no uso 
de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º. Pela presente lei resta regulamentada a realização de fei-
ras temporárias ou Itinerantes de venda de produtos no atacado e 
varejo no município de Ibicaré/SC.
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§ 1º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se todos os eventos 
temporários que pretendam se instalar no município, com o objeti-
vo de comercializar, ao consumidor final, qualquer tipo de produto, 
legalmente permitido.
§ 2º. Ficam excluídos dos dispositivos da presente lei, os eventos 
promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal e realizadas em 
conjunto com órgãos representativos do comércio, agricultura, in-
dústria ou serviços do município.
§ 3º. Toda e qualquer feira somente poderá iniciar o processo de 
instalação e licenciamento após consulta prévia aos órgãos com-
petentes do município, informando o local e as condições em que 
serão desenvolvidas as atividades da referida feira.
§ 4º. No exame do pedido de licença, observar-se-ão os princípios 
que regem a atividade econômica indutora do desenvolvimento no 
âmbito municipal, devendo ser assegurados principalmente:
I - a garantia das normas de proteção e defesa do consumidor, 
atendendo-se à ordem pública e ao interesse social;
II - a garantia dos interesses econômicas e financeiros do Muni-
cípio;
III - o respeito às ações municipais de promoção e desenvolvimen-
to industrial, comercial e de serviços;
IV - a observância das responsabilidades fiscais e recolhimento dos 
tributos;
Art. 2º. A realização de feiras, temporárias ou itinerantes, deverá 
atender aos requisitos aqui elencados:
I - Somente poderão ser promovidas por pessoas jurídicas;
II - somente pessoas jurídicas podem participar como expositores 
e comerciantes durante a realização do evento ou feira;
III - somente poderão ser instaladas em locais privados;
IV - o local de instalação da feira deverá possuir estacionamento, 
com área correspondente ao percentual mínimo de 50% (cinquen-
ta por cento) da área edificada;
V - a duração da feira não poderá exceder ao período de 05 (cinco) 
dias.

Art. 3º. A licença para instalação de feiras será concedida, em duas 
etapas, mediante o preenchimento dos requisitos a seguir:
I - Alvará provisório, que deverá ser protocolado no Município, no 
mínimo até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para o início 
da realização do evento, não autorizando em nenhuma hipótese o 
seu funcionamento, sem o cumprimento das demais etapas do li-
cenciamento mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
pela promotora do evento:
a) Comprovação de inscrição junto ao CNPJ;
b) comprovação de inscrição na Prefeitura Municipal de origem (al-
vará de localização) com no mínimo 2 (dois) anos de inscrição, 
acompanhada de válida certidão negativa de débito;
c) comprovante de inscrição na Secretaria da Fazenda e na Jun-
ta Comercial do Estado de origem, com certidão emitida com no 
máximo 30 (trinta) dias anteriores a data do pedido, da empresa 
promotora e das empresas expositoras;
d) sendo a empresa constituída sob a modalidade de sociedade 
anônima, cooperativa, associação, além de outras, cuja legislação 
exige como documento constitutivo o estatuto social, cópia auten-
ticada da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria;
e) indicação do(s) funcionário(s) responsável(is) pelo evento como 
fonte de contato, devendo apresentar cópias autenticadas dos do-
cumentos pessoais (RG e CPF) e do respectivo contrato de trabalho 
com a empresa promotora;
f) cópias autenticadas do RG, CPF, e Contrato de Trabalho das pes-
soas físicas responsáveis pelas empresas expositoras;
g) comprovante da comunicação à Polícia Civil e Militar da realiza-
ção do evento;
h) cópia autenticada do contrato com empresa de segurança pri-
vada devidamente registrada no Departamento de Polícia Federal, 
bem como relação com o nome dos Vigilantes que irão atuar no 
evento, na razão de 01 (um) Vigilante para cada 10 (dez) estandes, 
observando um número mínimo de 04 (quatro) Vigilantes, com có-
pia autenticada da Carteira Nacional de Vigilante de cada um;

i) atestado fornecido por Engenheiro Civil inscrito no CREA de que 
as instalações físicas, elétricas e hidrossanitárias do local de re-
alização da feira atendem às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT;
j) relação das pessoas jurídicas que participarão da feira como co-
merciantes, acompanhada das respectivas cópias autenticadas do 
CNPJ das mesmas;
k) comprovação da existência de sanitários fixos, um masculino e 
um feminino, dentro do local destinado ao público consumidor, para 
cada 100 (cem) metros quadrados de área ocupada pelo evento;
l) comprovante de contratação de instalações sanitárias químicas, 
na proporção de no mínimo 01 (um), para cada 10 (dez) estandes;
m) contrato de locação ou permissão de uso do imóvel onde pre-
tende instalar a feira;

n) certidão atualizada (com no máximo 15 dias) da matrícula do 
imóvel no respectivo Cartório de Registro de Imóveis para fins de 
comprovação da propriedade;
o) alvará de localização compatível com a atividade a ser desenvol-
vida (prevendo a realização de feiras e eventos);
p) croqui do local com a denominação da localização e disposição 
dos estandes com a reserva de espaço gratuito à Associação Co-
mercial e Industrial de Ibicaré, à Câmara dos Dirigentes Lojistas de 
Ibicaré - CDL, ao PROCON, caso existente, à Polícia Militar, ao Jui-
zado da Infância e Juventude, às Secretarias Municipais da Saúde 
(Vigilância Sanitária), da Administração;
q) comprovante de comunicação aos órgãos locais da Receita Fe-
deral, Exatoria Estadual, Ministério do Trabalho e Emprego e às 
entidades representativas de classes econômicas, patronais e de 
empregados envolvidas quanto à realização do evento;
r) contrato com profissionais e equipe médica que deverá perma-
necer à disposição dos participantes e do público em geral durante 
todo o período de realização da feira, exposição ou evento similar;
s) comprovante de plano de destinação de resíduos, aprovado pelo 
órgão municipal competente, acompanhado de documento com-
probatório de sua viabilidade e realização;
t) seguro de responsabilidade civil contra terceiros, incêndio e aci-
dente pessoal dos frequentadores, com apólices quitadas;
u) havendo execução pública de obra literária, artística, musical, 
científica ou fonograma no local, o comprovante do recolhimento 
da respectiva contribuição autoral junto ao Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais - ECAD ou entidade 
respectiva;
v) manutenção de posto de troca de produtos, respeitando o dis-
posto no Código de Defesa do Consumidor pelo prazo de 90 (no-
venta) dias contados após o término do evento, devendo informar 
o funcionário responsável e o local onde funcionará o referido pos-
to de troca com a respectiva documentação;
w) certidão negativa de débito expedida pela Prefeitura Munici-
pal de Ibicaré/SC, pelo Estado de Santa Catarina, pelo Estado de 
origem e Receita Federal, da empresa promotora e das empresas 
expositoras.
II - Alvará definitivo, que será concedido mediante a apresentação 
da seguinte documentação, em até 48 (quarenta e oito) horas an-
tes do início da feira:
a) Comprovante de vistoria e o competente alvará de prevenção 
e proteção contra incêndios, fornecido pelo Corpo de Bombeiros;
b) Comprovante de vistoria e liberação da Vigilância Sanitária, com 
a expedição do competente alvará;
c) Comprovante de inscrição e pagamento dos tributos estaduais 
exigidos para o evento (ICMS), para cada expositor;
d) cópias das notas fiscais de aquisição das mercadorias não pere-
cíveis a serem comercializadas no evento;
e) A empresa responsável pelo evento deverá comprovar, até o 
prazo acima estipulado, o recolhimento da Taxa de Licença e Loca-
lização, que será cobrada conforme regramento próprio, indepen-
dente de sua comercialização ou não;
f) comprovante que a empresa responsável pelo evento destinou 
5% (cinco por cento) dos estandes à entidades ligadas as artes, 
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entidades beneficentes e de artesanato, com sede no município, 
reservando no mínimo 1 (um) estande para tal finalidade, ficando 
isentos da Taxa de que trata o item "e" supra;
g) comprovante que ofertou, através de ofício, ao CDL local, mí-
nimo de 30% (trinta por cento) dos postos de trabalho à pessoas 
com residência fixa no município de Ibicaré/SC;
III - Condições gerais:
a) O alvará provisório de que trata o inciso I deste artigo, terá seu 
exame em despacho devidamente justificado até 10 (dez) dias an-
tes da data prevista para o início do evento;
b) o alvará definitivo será concedido somente após o preenchimen-
to das condições exigidas na presente lei;
c) os feirantes e funcionários deverão portar crachá de identifica-
ção durante a realização do evento;
d) o indeferimento da concessão do alvará, em qualquer das fases, 
não gera nenhum direito de ressarcimento, de eventuais despesas 
realizadas pelos promotores do evento.
Parágrafo único. Todas as cópias de documentos exigidas nesta lei, 
devem ser apresentadas com a respectiva autenticação do Cartório 
competente.
Art. 4º. Não serão concedidas licenças, para instalação de feiras no 
município, no período de 30 (trinta) dias antes e depois de datas 
comemorativas, como natal, ano novo, dia das mães, dia dos pais, 
dia das crianças e páscoa.
Art. 5º. O horário de funcionamento dos eventos constará no res-
pectivo alvará expedido pela competente Secretaria Municipal, e 
deverá ser o mesmo do comércio local.
Art. 6º. O pagamento das mercadorias comercializadas nos even-
tos de que trata esta lei, ocorrerá no próprio estande da pessoa 
jurídica expositora, com a emissão de cupom fiscal (ECF) homolo-
gado na Fazenda Estadual ou mediante a emissão da respectiva 
nota fiscal, salvo os que estejam legalmente dispensados da ECF.
Parágrafo único. Os promotores e organizadores de feiras, exposi-
ções e eventos similares responderão solidariamente pelos danos 
decorrentes das relações de consumo havidas entre os participan-
tes e os consumidores, ficando, desde já, definido que o Foro para 
dirimir quaisquer pendências oriundas daquelas relações será o da 
Comarca de Joaçaba/SC.
Art. 7º. É vedada a comercialização dos seguintes produtos:
I - Tabaco, fumo ou cigarros de qualquer procedência;
II - bebidas alcoólicas, no atacado ou no varejo;
III - armas de fogo, munições, fogos de artifício ou correlatos;

IV - produtos originários de contrabando ou descaminho, bem 
como aqueles falsificados ou pirateados ou sem origem fiscal.
Parágrafo único. Os produtos descritos nos incisos deste artigo que 
forem encontrados nos locais de realização de feiras, exposições ou 
eventos similares, serão apreendidos pela fiscalização e destruídas 
na forma da legislação vigente, sem prejuízo da representação cri-
minal contra os responsáveis.
Art. 8º. O funcionamento de feiras e eventos que não tiverem 
cumprido as exigências, documentos, ou que seja realizada em 
desacordo com esta lei, sujeitará o infrator à imediata interdição 
do local, apreensão dos bens e pagamento de multa prevista na 
legislação tributária do Município, ficando, o infrator, impedido de 
realizar novos eventos pelo prazo de 05 (cinco) anos contados a 
partir da constatação da infração.
Art. 9º. Caso não sejam cumpridas as exigências da presente lei, o 
pedido de licença será indeferido pelo Poder Executivo Municipal, 
bem como, será cassada a licença, a qualquer tempo, em caso de 
descumprimento de qualquer das normas constantes desta lei ou 
da legislação vigente.
Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré - SC, 25 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 120-2018
Publicação Nº 1603710

PORTARIA Nº 120 de 09 de abril de 2018
“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A SERVIDOR QUE MEN-
CIONA”

No uso de suas atribuições, de conformidade com os Artigos 64 e 
65, da Lei Complementar nº 010 de 25 de novembro de 2009 – 
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do município de 
Ibicaré,

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL ao servidor CRIS-
TIANO CORREA HERMES, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor de Educação Física, nível II, classe “B”, Anexo II – 
Quadro de Cargos e Vencimentos, Grupo II - Grupo de Docentes, 
constante do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal.

Parágrafo único. A promoção concedida dar-se-á para a CLASSE C, 
dentro do mesmo nível, levando-se em consideração o tempo de 
efetivo serviço na categoria funcional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 09 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 121-2018
Publicação Nº 1603713

PORTARIA Nº 121 de 09 de abril de 2018

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A SERVIDOR QUE MEN-
CIONA”

No uso de suas atribuições, de conformidade com os Artigos 64 e 
65, da Lei Complementar nº 010 de 25 de novembro de 2009 – 
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do município de 
Ibicaré,

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL ao servidor ZULEI-
DE MARIA BERTHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor de Educação Infantil, Nível III, Classe “E”, Anexo II – 
Quadro de Cargos e Vencimentos, Grupo de Docentes, constante 
do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal.

Parágrafo único. A promoção concedida dar-se-á para a CLASSE F, 
dentro do mesmo nível, levando-se em consideração o tempo de 
efetivo serviço na categoria funcional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 09 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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PORTARIA 122-2018
Publicação Nº 1603718

PORTARIA Nº 122 de 09 de abril de 2018

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A SERVIDOR QUE MEN-
CIONA”

No uso de suas atribuições, de conformidade com os Artigos 64 e 
65, da Lei Complementar nº 010 de 25 de novembro de 2009 – 
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do município de 
Ibicaré,

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL ao servidor ADA 
JUCEMARA BRESSAN SIMON, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de no cargo de Professor de Educação Infantil, Nível III, 
Classe “E”, Anexo II – Quadro de Cargos e Vencimentos, Grupo de 
Docentes, constante do Quadro de Pessoal do Magistério Público 
Municipal.

Parágrafo único. A promoção concedida dar-se-á para a CLASSE F, 
dentro do mesmo nível, levando-se em consideração o tempo de 
efetivo serviço na categoria funcional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 09 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 123-2018
Publicação Nº 1603722

PORTARIA Nº 123 de 09 de abril de 2018

“CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A SERVIDOR QUE MEN-
CIONA”

No uso de suas atribuições, de conformidade com os Artigos 64 e 
65, da Lei Complementar nº 010 de 25 de novembro de 2009 – 
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do município de 
Ibicaré,

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL ao servidor IVANI 
BOTH SCHMIT, ocupante do cargo de Professor de Educação In-
fantil, Nível III, Classe “E”, Anexo II – Quadro de Cargos e Venci-
mentos, Grupo de Docentes, constante do Quadro de Pessoal do 
Magistério Público Municipal.

Parágrafo único. A promoção concedida dar-se-á para a CLASSE F, 
dentro do mesmo nível, levando-se em consideração o tempo de 
efetivo serviço na categoria funcional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 09 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 124-2018
Publicação Nº 1603725

PORTARIA Nº 124, de 16 de abril de 2018

“CONCEDE PROMOÇÃO HORIZONTAL A SERVIDOR QUE MENCIO-
NA”

O Prefeito de Ibicaré – SC, no uso de suas atribuições e, de confor-
midade com a Lei Complementar n° 004/07 de 16 de maio de 2007 
em seus artigos 53, 54, § único e 55, Inciso II e § único

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDE PROMOÇÃO HORIZONTAL ao servidor ADRIANA 
PERGHER BALBINOT, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
AGENTE DE COPA E HIGIENIZAÇÃO, nível 4, classe “A”, Anexo II– 
Quadro de pessoal Efetivo, Grupo I – Atividades e Serviços Gerais, 
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A promoção concedida dar-se-á para a CLASSE B, 
dentro do mesmo nível, levando-se em consideração o término do 
período de Estágio Probatório na categoria funcional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 16 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 125-2018
Publicação Nº 1603729

PORTARIA Nº 125, de 16 de abril de 2018.

“ EXONERA A PEDIDO SERVIDOR DE CARGO QUE MENCIONA”

O Prefeito de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições, com base na Lei nº 1.593 de 15 de 
agosto de 2007, Artigos 2º, Inciso III, § 1º Inciso III,

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, MARIA CRISTINE ANTELO BENDER, 
ocupante do cargo público temporário de Médico Clínico Geral, na 
execução do Programa Saúde da Família – PSF.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 16 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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PORTARIA 126-2018
Publicação Nº 1603732

PORTARIA Nº 126, de 16 de abril de 2018.
NOMEIA SERVIDOR EM CARÁTER EMERGENCIAL.

O Prefeito de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições, de conformidade com o Art. 37, IX da 
Constituição Federal, bem como na Lei nº 1.593/07, de 15 de agos-
to de 2007, que dispõe sobre a contratação de pessoal temporário 
para atender necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, o servidor RICAR-
DO CHAGAS BASSAN, brasileiro, solteiro, nascido aos 03 dias do 
mês de março de 1.988, para ocupar o cargo público de provimen-
to temporário de Médico Clínico Geral, na execução do Programa 
Saúde da Família – PSF.

Parágrafo único. A vigência será até a realização de novo processo 
Seletivo em que se classifique outro profissional para suprir a ne-
cessidade. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 16 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 127-2018
Publicação Nº 1603734

PORTARIA Nº 127, de 17 de abril de 2018.

“ NOMEIA SERVIDOR PARA EMPREGO PÚBLICO”

O Prefeito de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei nº 
1.451/05 de 12 de janeiro de 2005, com base no Processo Seletivo 
nº 004/2017/FMS e Decreto nº 063, de 02 de outubro de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, CRISTIANE MÜLLER ANTES, brasileira, solteira, 
nascida aos sete dias do mês de fevereiro de 1.997, para ocupar o 
emprego público de provimento temporário de Auxiliar em Saúde 
Bucal, na execução do Programa Saúde da Família – PSF.

Parágrafo único. A nomeação de que trata o caput deste artigo, 
terá duração limitada à vigência do Programa com uma jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, vinculando-se ao regime da CLT.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 17 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 128-2018
Publicação Nº 1603737

PORTARIA Nº 128, de 18 de abril de 2018.
NOMEIA SERVIDOR EM CARÁTER EMERGENCIAL.

O Prefeito de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições, de conformidade com o Art. 37, IX da 
Constituição Federal, bem como na Lei nº 1.593/07, de 15 de agos-
to de 2007, que dispõe sobre a contratação de pessoal temporário 
para atender necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, o servidor ALEXAN-
DRE GARAGORRI KARUZSKI, brasileiro, solteiro, nascido aos 24 
dias do mês de fevereiro de 1.985, para ocupar o cargo público de 
provimento temporário de Médico Clínico Geral, na execução do 
Programa Saúde da Família – PSF.

Parágrafo único. A vigência será até a realização de novo processo 
Seletivo em que se classifique outro profissional para suprir a ne-
cessidade. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 18 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito

PORTARIA 129-2018
Publicação Nº 1603743

PORTARIA Nº 129, de 24 de abril de 2018.
CONVOCA PARA RETORNO IMEDIATO DAS FÉRIAS REGULAMEN-
TARES O SERVIDOR QUE MENCIONA

O Prefeito de Ibicaré - SC:

No uso de suas atribuições e, de conformidade com o artigo 96, 
Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Ibicaré,

RESOLVE:
Art. 1º. CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, a 
contar do dia 24 de abril de 2018, por motivo de superior interesse 
público, interrompendo o gozo das férias regulamentares, conce-
didas através da Portaria nº 119, de 09 de abril de 2018, do ser-
vidor VANESSA BENDER FOPPA, ocupante do emprego público de 
Farmacêutico, na execução do Programa Saúde da Família – PSF.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibicaré, em 24 de abril de 2018.
GIANFRANCO VOLPATO
Prefeito
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Ilhota

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DO PRG 037 - 2018 MUL - 
MÓVEIS SOB MEDIDA

Publicação Nº 1603658

PROCESSO N°. 159/2018
PREGÃO Nº. 037/2018 - MUL
SETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO MENOR PREÇO - TOTAL POR ITEM

OBJETO
AQUISIÇÕES DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA AS SECRETÁRIAS 
MUNICIPAIS E O SAMAE conforme especificações no anexo I do 
edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e 
CREDENCIAMENTO: até o dia 10/05/2018 às 09:00 horas, Sala de Reu-
nião da Comissão Municipal de Licitação.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 10/05/2018 às 09:30 horas, após o 
credenciamento dos representantes.
REGIMENTO: Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, 
Decreto n° 3.931/2001, Decreto n° 3.555/2000 e subsidiariamente a Lei 
Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 
e alterações.
MAIORES INFORMAÇÕES:
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site 
www.ilhota.sc.gov.br e departamento de Compras e Licitações da PMI – 
Rua Dr. Leoberto Leal, 160 – Centro – Ilhota – SC, ou informações pelo 
e-mail: licitacao3@ilhota.sc.gov.br - Telefone: (0xx47) 3343-8800 ramal 
8826.

ERICO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ilhota, 25 de Abril de 2018.

DECRETO 219/2018 - REPUBLICAÇÃO POR ERRO
Publicação Nº 1603982

DECRETO Nº 219, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

REPUBLICAÇÃO POR ERRO.

"REGULAMENTA A LEI ORDINÁRIA Nº 1466/2008 E NOMEIA OS 
MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO – CMDE".

O Prefeito de Ilhota/SC, Sr. Erico de Oliveira, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento no inciso IV do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município,

Decreta:
Art. 1º Fica, através deste Decreto, regulamentado o disposto nos 
artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei Ordinária nº 1466, de 26 de mar-
ço de 2008, instituindo a Comissão Municipal de Desenvolvimento 
Econômico – CMDE, para orientar, através de pareceres, a aplica-
ção de incentivos econômicos e fiscais, sendo que o seu regimento 
será interno e próprio.

Art. 2º Ficam nomeados os Representantes da Comissão Municipal 
de Desenvolvimento Econômico – CMDE, composta pelos seguintes 
membros:

1 - Representantes do Setor Governamental:

Titular – Giovani Lazzaretti
Suplente – Frederico Almeida

Titular – Paulo Roberto Drun
Suplente – Alyne Debrassi Silva

Titular – Jaci Tres
Suplente – Leticia Regina Ferreira

2 - Representantes da Associação Comercial e Industrial

Titular – Wilson Daniel da Silva
Suplente – Valdinei Brassanini

3 - Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas

Titular – Eduardo Lamin
Suplente – Maurina da Silveira

4 - Representantes do Grupo de Terceira Idade

Titular – Francisco da Silva
Suplente – José Avelino Soares

Art. 3º Fica revogado o Decreto 134/2018.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 24 de abril de 2018.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO 221/2018
Publicação Nº 1603072

DECRETO Nº 221, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

"NOMEIA O DIRETOR-PRESIDENTE DO ILHOTAPREV".

O Prefeito de Ilhota/SC, Sr. Erico de Oliveira, no uso de suas atri-
buições legais, com fundamento no inciso IV do artigo 72 da Lei 
Orgânica do Município e no § 1º do artigo 88 da Lei Complementar 
88/2017, que reestruturou o Instituto de Previdência Municipal de 
Ilhota,

Decreta:
Art. 1º Para exercer o cargo de Diretor-Presidente do ILHOTAPREV, 
fica nomeado o servidor público municipal João Roberto Vieira, ins-
crito no CPF sob o número 167.969.509-68.

Art. 2º Fica revogado o Decreto 60/2017.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 25 de abril de 2018.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

http://www.ilhota.sc.gov.br/
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DECRETO 222/2018
Publicação Nº 1603074

DECRETO Nº 222, de 25 de abril de 2018.

"NOMEIA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ILHOTAPREV".

O Prefeito de Ilhota, Sr. Erico de Oliveira, com fundamento no inci-
so IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e no artigo 81 da 
Lei Complementar 88/2017, que reestruturou o Instituto de Previ-
dência Municipal,

Decreta:
Art. 1º Para compor o Conselho de Administração do Instituto de 
Previdência Municipal de Ilhota, ficam nomeadas as seguintes pes-
soas:

Representando o Poder Executivo:
Titular: Daisy C.Pereira
Suplente: José Adilson Ferraveri
Titular: Nésio José de Freitas
Suplente: Fernanda Aragona da Costa

Representando o Poder Legislativo:
Titular: Maristela Castelain
Suplente: Clarice Barbieri

Representando os segurados ativos:
Titular: Ellen Schramm Zabel
Suplente: Frederico Carlos Molin de Almeida
Titular: Lindomar Postai
Suplente: Delson Castellain

Representando os inativos e pensionistas:
Titular: Noeli Silva Lopes Adão
Suplente: Walmir Simon

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 25 de abril de 2018.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO 223/2018
Publicação Nº 1603076

DECRETO Nº 223, de 25 de abril de 2018.

"NOMEIA O CONSELHO FISCAL DO ILHOTAPREV".

O Prefeito de Ilhota, Sr. Erico de Oliveira, com fundamento no inci-
so IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e no artigo 82 da 
Lei Complementar 88/2017, que reestruturou o Instituto de Previ-
dência Municipal,

Decreta:
Art. 1º Para compor o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência 
Municipal de Ilhota, ficam nomeadas as seguintes pessoas:

Representando o Poder Executivo:
Titular: Giovani Silveira Lazzaretti
Suplente: Celso de Oliveira Junior

Representando o Poder Legislativo:
Titular: José Geraldo de Oliveira
Suplente: Maristela Castelain

Representando os segurados ativos e inativos:
Titular: Rosilene Fronza Zimmermann
Suplente: Alessandro de Jesus Mendes

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 25 de abril de 2018.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO 224/2018
Publicação Nº 1603591

DECRETO Nº 224, de 25 de abril de 2018.

"Revoga o Decreto 211/2018".

O Prefeito de Ilhota, Sr. Erico de Oliveira, com fundamento no inci-
so IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

Decreta:
Art. 1ºFica revogado o Decreto 211/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 25 de abril de 2018.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Imarui

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 012/2018
Publicação Nº 1603265

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 012/2018

O Município de Imaruí/SC torna público aos interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial - Registro de Preços para contratação 
de empresa para, sob demanda, prestar serviços de manutenção predial corretiva com fornecimento de mão de obra especializada para 
pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista e pintor, sob o maior desconto sobre a Tabela SINAPI vigente no estado de Santa Catarina. Entrega 
dos envelopes: até às 07h45min do dia 11/05/2018 no Setor de Protocolo. Sessão Pública para abertura dos envelopes: às 08h15min do dia 
11/05/2018 no Setor de Licitação. Local: Rua José Inácio da Rocha, 109 – Centro – Imaruí/SC. O edital ficará à disposição de 2ª a 6ª feira 
das 07h às 13h no setor de licitação, ou pelo e-mail licitacao@imarui.sc.gov.br. Informações no fone 48 3643-0213.

Imaruí, 25 de abril de 2018.
Rui José Candemil Junior
Prefeito de Imaruí
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Imbituba

Prefeitura

ATA Nº 89/2018  PP Nº 02/2018
Publicação Nº 1604092

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
89/2018
DO PP Nº 02/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE INFERMAGEM PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPRESA: ALTERMED- MATERIAL HOSPITALAR LTDA
VALOR TOTAL: R$ 24.244,73
VIGÊNCIA: Será de 12 meses
Imbituba, 11 de abril de 2018.
GRACIELA WIEMES RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA Nº 90/2018  PP Nº 02/2018
Publicação Nº 1604093

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
90/2018
DO PP Nº 02/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE INFERMAGEM PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPRESA: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA
VALOR TOTAL: R$ 12.897,49
VIGÊNCIA: Será de 12 meses
Imbituba, 11 de abril de 2018.
GRACIELA WIEMES RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO ADITIVO DO CONTRATO 2013/141 - A/07 
PMI SDR/OESTE PROC. 114/2013

Publicação Nº 1604123

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SDR/OESTE 2013/141 A07
Contratada: VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
CNPJ 79.894.168/0001-48
Objeto: É OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO POR NAIS 12 MESES.
Prazo: 31/12/2018 Valor R$ 469.32
Fundamento: Processo nº114/2013 Pregão 76/2013
Imbituba, 29 de dezembro de 2017.

Alex Sandro Carpes
Secretário Municipal da SEINFRA
Contratante

Vigilância Triangulo Ltda
Representante legal
Contratada

EXTRATO AVISO SUSPENSÃO PROC 42 2018 PREGÃO 
25 /2018 FROTAS

Publicação Nº 1603505

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEAD

O Município de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial, CO-
MUNICA a todos os interessados, que fica suspenso o Edital de 
Pregão Presencial nº. 42/2018, Processo Licitatório nº 25/2018, 
para ANALISE DO EDITAL.
Imbituba, 25 de abril de 2018.
Fernando Melo da Silva
Pregoeiro Oficial

EXTRATO CONTRATO 2018/02 - A/00 PMI SEMUSA 
PROC. 01/2018

Publicação Nº 1604129

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: SEMUSA 2018/02 – A/00

Contratada: MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS ELETROELETRONICOS LTDA EPP
CNPJ: 05.027.397/0001-29
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI-
ÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM MANUTENÇÃO E MONITO-
RAMENTO 24 HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
IMBITUBA/SC.
Prazo: será de 12 meses Valor mensal: R$ 8.000,00
Valor total: R$ 96.000,00
Fundamento: Processo nº 01/2018 Pregão nº 01/2018
Imbituba, 05 de abril de 2018

Graciela Wiemes Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

MOPEN Manutenção e Operação de Equipamentos Eletroeletrôni-
cos LTDA EPP
Representante legal
CONTRATADO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO 05/2018 
CONCORRÊNCIA 01/2018 (DEMUTRAN)

Publicação Nº 1604021

PREFEITURA DE IMBITUBA
PROCESSO N° 05/2018
CONCORRÊNCIA N° 01/2018
A Prefeitura de Imbituba, comunica, que realizará às 14:00 horas 
do dia 28 de maio de 2018, licitação na modalidade de Concorrên-
cia, tipo MAIOR PERCENTUAL DE REPASSE, regido pelo disposto na 
Lei n° n° 8.666/93 e suas alterações, para “CONCESSÃO DOS SER-
VIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS RETIDOS EM 
OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO URBANO E A NÍVEL 
RODOVIÁRIO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA SUA CIRCUNSCRIÇÃO, 
INFRAÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, 
APROVADO PELA LEI 9.503 DE 23.09.97, E SUAS ALTERAÇÕES, 
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BEM COMO SUA GUARDA ATÉ A ENTREGA AOS LEGÍTIMOS PRO-
PRIETÁRIOS OU ADQUIRENTES EM HASTA PÚBLICA, SE NÃO RE-
CUPERADOS PELOS DONOS, INCLUINDO AINDA, O SERVIÇO DE 
REGISTRO, CONTROLE E MONITORAMENTO DAS OPERAÇÕES”. O 
Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de 
Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 

19:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, ou no site www.imbituba.
sc.gov.br – link Portal da Transparência.
Imbituba, 26 de abril de 2018
Alex Sandro Carpes
Secretário de Infraestrutura e Saneamento

PORTARIA PMI/SEAD Nº 256/2018
Publicação Nº 1604104

PORTARIA PMI/SEAD Nº 256, de 25 de abril de 2018.
Dispõe sobre Demissão a Pedido de Professora, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei 
Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999 e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:
Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 02/2009, admitida em 06 de fevereiro de 2012, através 
da PORTARIA DGP/SEAGP N.º 068/2012, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada 
na legislação pertinente.
Nome Cargo CPF Demissão

Cleucinéia do Santos Bessa Professora II – 20h 036.839.209-04 25/04/2018

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 25 de abril de 2018.

Imbituba SC, 25 de abril de 2018.
Amilton Gonçalves de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se, através da Gerência de Atos de Pessoal.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

Câmara muniCiPal

EXTRATO-PREGÃO Nº3/2018
Publicação Nº 1603397

EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA-SC, com sede na Rua Er-
nani Cotrin, nº555, Centro, Imbituba-SC, inscrita no CNPJ nº 
79.680.005/0001-62, torna público a realização de Processo Lici-
tatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo “Menor Preço 
Global”, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 c/c Lei n o 10.520, 
de 17 de julho de 2002 , bem como as condições deste edital, 
com vencimento previsto para entrega de envelopes, contendo os 
documentos de habilitação e proposta de preço no Plenário da Câ-
mara Municipal de Imbituba, local acima indicado, no dia 11 de 
maio de 2018 às 15:00 horas, sendo que o Edital na íntegra está 
disponível no site: www.imbituba.sc.leg.br. (Transparência-Editais 
de Licitação).

Imbituba/SC, 25 de abril de 2018.
LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA
Presidente da CMI

PORTARIA CMI Nº 051/2018
Publicação Nº 1603381

PORTARIA CMI Nº 051/2018
“Concede Férias à Servidora Natércia Leonora da Rosa Oliveira”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferi-
das pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Art. 1º Conceder à Servidora Natércia Leonora da Rosa Oliveira, 
Assessora Parlamentar Especial, férias regulamentares de 10 (dez) 
dias, dos 30 (trinta) dias a que tem direito, referentes ao período 
aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, a serem usufruídas entre 
os dias 02/05/2018 e 11/05/2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 24 de abril de 2018.
Luiz Claudio Carvalho de Souza
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Muni-
cipal de Imbituba em 24/04/2018.

http://www.imbituba.sc.gov.br
http://www.imbituba.sc.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.imbituba.sc.leg.br
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PORTARIA CMI Nº 052/2018
Publicação Nº 1603384

PORTARIA CMI Nº 052/2018
“Concede Férias à Servidora Rafaela da Rosa Oliveira”

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferi-
das pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Art. 1º Conceder à Servidora Rafaela da Rosa Oliveira, Técnica 
Administrativa, férias regulamentares de 20 (vinte) dias, dos 30 
(trinta) dias a que tem direito, referentes ao período aquisitivo de 
06/03/2017 e 05/03/2018, a serem usufruídas da seguinte forma:
I- 10 (dez) dias no período entre 02/05/2018 e 11/05/2018;
II-10 (dez) dias a serem convertidos em abono pecuniário, confor-
me o Art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º maio de 1943.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 24 de abril de 2018.
Luiz Claudio Carvalho de Souza
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Muni-
cipal de Imbituba em 24/04/2018.
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Indaial

Prefeitura

DECRETO Nº 216/18
Publicação Nº 1603930

. DECRETO Nº 216/18

. De 25 de abril de 2018
Reconhece Despesas De Exercício Anterior

André Luiz Moser, Prefeito Municipal de Indaial, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII, da Lei Or-
gânica do Município e demais dispositivos legais em vigor:

DECRETA:
Art. 1º - Fica reconhecida, pelo Município de Indaial, a seguinte 
despesa, empenhada no Exercício Anterior no orçamento, confor-
me abaixo:

ENTIDADE MUNICIPIO DE INDAIAL

O.U. 05.002

P.A. 2225

ELEMENTO/CTA 333909239000000

VINCULO 01190000

DATA EMP. 25/04/2018

CREDOR IMOBILIÁRIA MÉDIO VALE LTDA ME

VALOR R$ 5.500,40

N.FISC/FAT./
REC.

RECIBOS REFERENTE OS MESES 09/2017, 10/2017, 
11/2017 e 12/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Indaial, em 25 de abril de 2018.
André Luiz Moser
Prefeito
Publique-se na Forma da Lei.

PORTARIA Nº 24/18
Publicação Nº 1603515

. PORTARIA Nº 24/18

. De 25 de abril de 2018
Delega atribuições à Israel Antonio Moretti

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII e XI da Lei 
Orgânica do Município, e demais dispositivos legais em vigor,

RESOLVE,
Delegar ao servidor Israel Antonio Moretti, ocupante do cargo de 
Contador, atribuições como responsável pela contabilidade da Fun-
dação Indaialense de Cultura, em função da licença maternidade 
da contadora Marcela Paraski, a partir de à 01 de maio de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando 
efeitos a partir de 01 de maio de 2018.

Gabinete do Prefeito, em 25 de abril de 2018.
André Luiz Moser
Prefeito
Cumpre-se.
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Iporã do Oeste

Prefeitura

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 081/2018
Publicação Nº 1603349

Processo Administrativo N° 081/2018
Pregão Presencial N° 029/2018
Sistema de Registro de Preços

O Município de Iporã do Oeste – SC, torna público a realização de Procedimento Licitatório, Modalidade: Pregão Presencial, tipo menor preço 
por item, sistema de registro de preços, com abertura prevista para o dia 14.05.2018, a partir das 13:30 horas, tendo como objetivo para 
seleção e possível contratação de empresa para fornecimento de material esportivo e educativo para as unidades escolares e departamento 
municipal de desporto de Iporã do Oeste - SC.
O presente Procedimento Licitatório é destinado à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme prevê 
o Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014.
A íntegra do edital e demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal, Rua 
Santo Antônio, 100, de Segunda a Sexta feira, das 7:45h às 11:45h e das 13:15h às 17:15h, ou pelo Fone: (049) 3634-1210 ou no site 
www.ipora.sc.gov.br.

Iporã do Oeste - SC, 25 de abril de 2018.
Lucio Mallmann – Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

EDITAL DE LICITAÇÃO 003/2018
Publicação Nº 1603054

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 003/2018

1 - DA LICITAÇÃO
1.1. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que se acha aberto Edital de Licitação, na Modalidade de Pregão Presencial para Compras, que se realizará nos termos do presente e no que 
preceitua a Lei Federal Lei 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883 de 08 de Junho de 1994 
entre outros dispositivos legais aplicados a espécie.

1.2. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 11/05/2018, às 14h30min, na secretaria da Câmara Municipal, junto a Câmara Municipal, na 
Avenida Gustavo Fetter, 973, 2º piso – Iporã do Oeste – SC.

1.3. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas deverão ser entregues até as 14h15min. no mesmo local e data 
estabelecida na cláusula 1.2. deste Edital.

1.4. Não serão aceitas documentação e proposta entregues fora do prazo estabelecido na cláusula 1.3. deste Edital.

1.5. Esta Licitação é do tipo MENOR PREÇO/por item.

2 - DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objetivo receber propostas para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VÍDEO E SOM E MO-
BILIARIO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC, conforme quadro de quantitativos e qualitativos descritos no 
termo de referência no ANEXO I do presente Edital.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as 
condições de credenciamento constante deste Edital.

3.2. A participação na disputa da licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão do proponente às condições deste Edital.

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a) Em processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

http://www.ipora.sc.gov.br
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b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidô-
neas;

c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição;

d) Estrangeiras que não funcionem no País.

3.4. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, 
III, da Lei nº 8.666/93.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento deverá ser realizado no dia marcado para a abertura da licitação até as 14h15min, conforme previsto no preâmbulo 
deste edital, quando os representantes das empresas licitantes deverão apresentar ao Pregoeiro documento que comprove a existência dos 
poderes necessários para representar a empresa, formular propostas verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame;

4.2. Deverão ser apresentados no ato do credenciamento, apartado dos envelopes, em 01 (uma) via (autenticada em cartório ou o docu-
mento original e uma cópia simples), os seguintes documentos:

4.2.1. Comprovante de Inscrição e de situação cadastral da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4.2.2. Se tratando do responsável legal da empresa: Apresentar obrigatoriamente, cópia autenticada do Ato Constitutivo (Estatuto ou 
Contrato Social) consolidado ou acompanhado das alterações posteriores, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, em se 
tratando de Sociedades Comerciais, devendo, no caso de Sociedades por Ações, estar acompanhado da ata da assembleia da última eleição 
dos administradores e no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova dos administradores em exercício;

4.2.2.1. Cópia (autenticada em cartório ou o documento original e uma cópia simples) da Cédula de Identidade e CPF do responsável legal 
da empresa;

4.2.3. Se tratando de representante constituído (procurador): Apresentar obrigatoriamente, cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
atuais administradores e no caso de sociedade civil, ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício que demonstre a 
competência legal do interessado para representar e assinar pela empresa,

4.2.3.1. Procuração com firma reconhecida em cartório dando poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, em especial for-
mular propostas e lances, firmar acordos, interpor ou desistir de recursos devidamente assinada;

4.2.3.2. Cópia (autenticada em cartório ou o documento original e uma cópia simples) da Cédula de Identidade e CPF do procurador;

4.3. Declaração de aceitação das condições do presente Edital, sem restrições de qualquer natureza, e que se vencedora fornecerá o objeto 
desta licitação pelo preço proposto e de ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Art. 4º, Inciso VII da Lei 
nº 10.520/02 (Modelo constante no Anexo II);

4.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, que tenham interesse em participar deste certame usufruindo dos benefícios conce-
didos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes:

4.4.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 
123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

4.4.1.1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pe-
queno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no caso de 
querer utilizar-se dos benefícios da Lei, ao contrário dispensa-se a apresentação da mesma. A Certidão somente será considerada válida 
quando emitida dentro do ano corrente;
4.4.1.2. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devidamente assinada pelo contador e representante legal da empresa, 
no caso de querer utilizar-se dos benefícios da Lei nº 123/2006, ao contrário dispensa-se a apresentação da mesma (Modelo constante no 
Anexo IV);

4.4.2. A não comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, não é motivo para o não credenciamento, inabi-
litação ou desclassificação da proposta, mas sim, o não exercício do direito de preferência assegurando pela Lei Complementar 123/2006.

4.5. Apenas a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para este efeito, apenas 01 (um) represen-
tante por licitante interessada;

4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;

4.7. A não comprovação de que o interessado possui poderes para representar a licitante no certame bem como a não apresentação ou 
incorreção de algum documento de credenciamento, e ainda, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará na impossibili-
dade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, participando do certame tão somente com sua proposta escrita;
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4.8. Ultrapassado o prazo acima previsto, estará encerrado o credenciamento bem como o recebimento dos envelopes e, por consequência, 
a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS

5.1. A declaração de aceitação das condições do presente Edital de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste deverá ser apre-
sentada fora dos envelopes n° 1 e 2.

5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassá-
veis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope n° 01 – Proposta
Razão Social:
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.
Processo Licitatório n° 003/2018
Pregão Presencial nº 003/2018

Envelope n° 02 – Habilitação
Razão Social:
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.
Processo Licitatório n° 003/2018
Pregão Presencial nº 003/2018

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA (Envelope n° 01)

6.1. A proposta deverá ser redigida em Língua Portuguesa, com clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, assinada e rubricada pelo 
representante legal, além de conter os itens consignados a seguir:

a) O CNPJ da Licitante, a Razão Social, o Endereço, o Nome Legível do Representante Legal, seu RG e CPF.

b) O preço Unitário e Total, expressos em moeda corrente nacional, escritos em algarismo, já inclusos todos os impostos, taxas, seguro, 
frete, deslocamento, hospedagem, alimentação e outros sendo admitidas apenas duas casas decimais após a vírgula;

c) A marca e outros elementos necessários à perfeita identificação do objeto licitado.

6.2. Os preços unitários e totais deverão ser cotados em moeda nacional e com 02 (duas) casas decimais após a vírgula e seguir os parâ-
metros discriminados no Modelo de Formulário de Cotação de Preços (Anexo V).

6.3. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros. Ocorrendo discordância entre 
valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos.

6.4. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresenta no Original, em fotocópia autenticada por cartório competente ou 
servidor da administração.

6.5. O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 dias.

6.5.1. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

6.6. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus Anexos.

6.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital;

6.7. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente na reunião de abertura dos envelopes 
"Proposta" com poderes para esse fim.

6.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qual-
quer condição que importe a modificação dos termos originais.

6.9. Poderão ser corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” (Envelope n° 02)

7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados:

7.1.1. Habilitação Jurídica:

7.1.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ);



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 248

7.1.1.2. Prova de Localização e Funcionamento da empresa do Município sede (alvará municipal);

7.1.2. Habilitação Fiscal:

7.1.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da proponente;

7.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da proponente;

7.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL;

7.1.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

7.1.2.5. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.3. Habilitação Financeira:

7.1.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial em vigor, expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da Sede da pro-
ponente.

7.1.4. Habilitação Técnica:

7.1.4.1. Declaração da licitante de que os itens cotados, no que couber, possuem garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, confor-
me indicado no Código de Defesa do Consumidor e compromisso que fará a retirada e devolução do item caso apresente algum problema 
técnico, sem nenhum ônus para a Contratante.

7.1.4.1.1. Os prazos de garantia serão de mínimo 12 meses, exceto os produtos que possuem prazo determinados e incluídos na sua des-
crição, contados da data de recebimento pelo setor responsável da Contratante.

7.1.4.2. DECLARAÇÃO expressa do licitante ratificando a observância rigorosa do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o tra-
balho noturno ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo nas condições 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (ANEXO III).

7.2. A cópia de certidões de regularidade emitida via internet não precisam ser autenticadas. As referidas certidões terão sua validade con-
firmada pela mesma via pela Comissão de Licitação.

7.3. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade.

7.4. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180(cento e oitenta) dias da data de sua emissão, salvo legislação 
específica.

8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando 
pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no item 1.2. deste 
edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.2. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inques-
tionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

9 - DAS AMOSTRAS E PROSPECTOS

9.1. A Comissão Permanente de Licitação, quando julgar necessário, solicitará amostra e/ou prospectos a fim de obter maiores esclareci-
mentos sobre o objeto ofertado, o que deverá ser providenciado dentro dos 03 (três) dias úteis, após o recebimento da solicitação.

10 - DO JULGAMENTO

10.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo menor preço/por item.

10.2 No Curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela po-
derão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

10.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até 
o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

10.4. As proponentes classificadas no item anterior serão facultadas a apresentação de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, encerrando-se essa fase quando não houver mais lances.

10.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor 
da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
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10.6. Somente o pregoeiro poderá definir qual o critério de lances, o seja, se a redução em relação à melhor proposta será em percentual, se 
será mediante redução em reais, e qual a redução mínima, visando à agilidade na licitação. Ressalta-se que no decorrer dos lances, poderá, 
a critério do pregoeiro, ser alterado o critério e o valor de redução.

10.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente 
de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

10.7.1. O pregoeiro convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos 
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao 
da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

10.7.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 10.7.1.

10.8. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício 
do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 10.7.1.

10.9. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 13.7, seja Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se desde logo, à negociação do preço.

10.10. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 10.7.1 e 10.8, ou, 
na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 10.7, com vistas à redução do preço.

10.11. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s) menor(es) preço(s), decidindo motivadamente a respeito.

10.11.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com 
cada item do objeto ora licitado.

10.11.2. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessários.

10.11.3. Considerada(s) aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço, por item, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo os documentos 
de habilitação de seu(s) autor(es).

10.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos da habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de pro-
cessamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

10.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de licitação os documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.13. A Câmara de Vereadores não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

10.14. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a 
Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43 § 3°, da Lei 8.666/93.

10.15. Serão desconsiderados os itens proposta que contiver emendas, rasuras ou borrões, salvo quando a empresa fizer acompanhar uma 
errata, preferencialmente em 02(duas) vias, em papel timbrado e devidamente assinado pelo proponente ou seu representante legal.

10.16. Serão desclassificadas:

10.16.1. As propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório;

10.17. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de 
habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital, sobretudo 
as constantes do item 7.

10.18. Verificado o atendimento das exigências contidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

10.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes 
e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor.

10.20. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 
43, da Lei Complementar nº 123/2006).

10.21. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado 
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o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa (§ 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

10.22. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006, implicará na deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11 - DOS RECURSOS

11.1. Caberá junto a Câmara Municipal de Iporã do Oeste – SC, recurso, com efeito suspensivo, nos casos de:

11.1. Habilitação ou Inabilitação do licitante.

11.1.2. Do julgamento das Propostas.

11.2. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o 
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarra-
zões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto 
do certame pelo pregoeiro ao licitante vencedor.

12 – DOS PODERES DO PREGOEIRO

12.1 – O Pregoeiro, no decorrer do certame poderá:

12.1.1 – Advertir os licitantes;

12.1.2 – Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;

12.1.3 – Estabelecer o tempo para o oferecimento dos lances verbais;

12.1.4 – Permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão, através de telefone celular ou 
outros meios;

12.1.5 – Suspender a etapa de lances e/ou determinar a suspensão da sessão, designando nova data para continuação, a seu critério;

12.1.6 – O pregoeiro tem poder de polícia, durante a sessão.

13 – DO CONTRATO

13.1. A Licitante adjudicada deverá comparecer a Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, no prazo de 05 dias, contados do 
Recebimento da Notificação de Homologação, para assinar o Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decadência desse direito.

13.2. É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não atender(em) à convocação para assinatura do Contrato, 
convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais.

13.3. Para a assinatura do Contrato, será considerado o simples fato da empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresen-
tado sua proposta final, por esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão.

13.4. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura do Contrato que terá validade de um 30 (trinta) dias a 
partir da data da assinatura;

13.5. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador devidamente acompanhado, do 
contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, 
estarão sujeitas as seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal pelo prazo 
de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Câ-
mara Municipal pelo prazo de 2 anos;
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c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal 
de Vereadores pelo prazo de 5 anos, pagamento de multa de 20% sobre o valor estimado da contratação e pagamento correspondente à 
diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

d) executar o contrato com atraso injustificado: à penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total 
da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).

e) Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa detentora as sanções previstas artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s).

14.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Câmara de Vereadores enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15 –DO REAJUSTE

15.1. Tratando-se de licitação que objetiva a aquisição imediata dos itens descritos neste edital, os preços não sofrerão qualquer índice de 
reajuste.

16 – DA ENTREGA E DO PAGAMENTO
16.1. Os itens adquiridos deverão ser entregues instalados na secretaria da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, no endereço constante no 
item 1.2, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato administrativo.

16.1.1 Na entrega dos itens a(s) empresa(s) vencedora(s) deverão apresentar cópia da nota fiscal que comprove a origem/procedência dos 
equipamentos licitados.

16.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, em moeda corrente 
nacional.

17 – DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O Contrato poderá ser rescindido pela Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste:

17.1.1. Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência;

17.1.2. Por iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, quando, sem prejuízo dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 
78 da Lei Federal 8.666/93:

a) O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no Edital;

b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

c) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato;

d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato ou nos pedidos dela decorrentes;

17.1.3. A pedido do fornecedor, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

17.1.4. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação;

17.1.5. Judicialmente, nos termos da legislação processual.

17.2 No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terá o CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco dias) úteis 
contado da notificação, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou 
parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

18.2. No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/
ou proposta realizar-se-á às 9 horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

18.3. Faz parte integrante deste edital de licitação:
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18.3.1. ANEXO I – Relação dos Itens;

18.3.2. ANEXO II - Declaração de Pleno Atendimento;

18.3.3. ANEXO III – Declaração de Menores;

18.3.4. ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

18.3.5. ANEXO V – Modelo de Formulário de Cotação de Preços;

18.3.6. ANEXO VI – Declaração de que os itens cotados possuem garantia contra quaisquer defeitos de fabricação;

18.3.7. ANEXO VI – Minuta do Contrato;

18.4. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

18.5. Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Iporã do Oeste, na Avenida Gustavo 
Fetter, 973, 2º piso, de Segunda a Sexta-Feira, das 07h45min às 11h45min e das 13h15min às 17h15min ou pelo telefone (049) 3634.1322.

18.6. Todas as controvérsias ou reclamações relativas ao presente processo licitatório serão resolvidos pela Comissão de Licitações, admi-
nistrativamente, ou no foro da Comarca de Mondaí/SC, se for o caso.

Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste – SC, 25 abril de 2018.
Sergio Antônio Suzin
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Iporã do Oeste

ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANT. COTAÇÃO
MÁXIMA UNIT.

COTAÇÃO
MÁXIMA TOTAL

01

Microcomputador completo com arquitetura fechada com Processador 7ª geração do 
Processador Intel® Core™ i5. Windows 10 Home Single Language. 8GB de memória. 
Disco rígido de 1TB. Placa de vídeo Intel® HD Graphics 630 com memória gráfica 
compartilhada. Monitor de 21,5 polegadas. Teclado e Mouse - em Português (Brasil), 
Placa de rede Wireless 1707 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz, 1x1 + Ethernet 
(10/100/1000 - RJ45), windows original, Microsoft® Office 2013 ou superior permanen-
te completo, 2 Portas USB 3.0.1 Conector para fones de ouvido.1 Conector para fones 
de ouvido e microfone (UAJ).1 Leitor de cartão de mídia integrado 5 em 1
4 Portas USB 2.0.1 Porta HDMI
1 Porta VGA.1 Porta de entrada de linha. 1 Porta de saída de linha.1 Conector para 
microfone.1 Porta de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000).1 Conector para cabo de 
alimentação. Conectores de áudio compatíveis com som surround 5.1.Leitor de cartão 
de mídia integrado 5 em 1. (SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+)
Sem sintonizador de TV. Fonte de alimentação de 220 watts
100 - 240 Volts AC - Bivolt
Frequência de 50-60Hz
Corrente máxima de entrada: 6A/3ª.

01 01 3.900,00 3.900,00

02

Roteador Wi-Fi. Características mínimas:
- Interface: 04 Portas LAN 10/100Mbps, 01 Porta WAN 10/100Mbps.
- Antenas: 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA).
- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Frequência: 2.4-2.4835GHz.
- Taxa de sinal: 11n: Up to 450Mbps(dinâmico),
11g: Up to 54Mbps(dinâmico),11b: Up to 11Mbps(dinâmico).
- Potência de transmissão: CE:<20dBm(2.4GHz), FCC:<30dBm.
- Software com: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, 
Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações,Reserva de Endereço, WMM, Controle de Lar-
gura de Banda, Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ, DynDns, Comexe, NO-IP, 
PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head), DoS, SPI Firewall, Filtro de Endereço IP / Endereço 
MAC/Filtro de Domínio, Vinculação de endereços IP/MAC.

01 01 299,00 299,00
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03

Switch de rede. Características mínimas:
- Até 5 portas
- Switching de 1 Gbps
- Auto MDI / MDIX crossover para todas as portas
- Esquema de comutação de armazenamento e envio seguras
- Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet
- Suporta quadros jumbo de 2.048 bytes
- Contrapressão na operação half-duplex
- Recepção e transmissão de velocidade de fio
- Método de comutação de armazenamento e encaminhamento
- Negociação automática para cada porta
- Conformidade EEE IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3az EEE
- Controle de fluxo IEEE 802.3x

01 01 60,00 60,00

04

Extensor USB longa distância. Características mínimas:
- Comprimento: 10 metros
- Conector USB A macho x USB fêmea com amplificador de sinal
- Compatível com USB 2.0 a anteriores
- Compatível com Windows® / Linux® / Mac OS®
- Plug & Play

01 01 75,00 75,00

05

Extensor USB longa distância. Características mínimas:
- Comprimento: 20 metros
- Conector USB A macho x USB fêmea com amplificador de sinal
- Compatível com USB 2.0 a anteriores
- Compatível com Windows® / Linux® / Mac OS®
- Plug & Play

01 02 145,00 290,00

06

No-break. Características mínimas:
- Potência: 1200VA/600W
- Entrada Bivolt Automático e Saída: 115V
- Topologias stand by e line interactive
- Partida a frio das baterias
- Condicionamento da energia da rede (proteção a picos de energia)
- LEDS indicadores de status
- Proteção contra subtensão e sobretensão, sobrecarga, sobrecorrente, contra surto
- Estabilizador e filtro de linha internos
- 08 tomadas de saída padrão NBR 14.136

01 01 592,00 592,00

07

Switch USB. Características Mínimas:
- 4 portas
- Alimentação externa de energia (Ac-power)
- Portas USB 3.0 com taxa de transferência de super velocidade de até 5 Gbps.
- Built-in proteção contra sobrecorrente para proteger ambos os dispositivos conectados 
e o próprio hub.
- Suporte hot swap.
- Luz indicativa de saída ligada

01 01 70,00 70,00

08

Web Câmera USB. Características Mínimas:
- Resolução de 15MP
- Videochamada ou gravação de vídeo FULL HD 1080p (1920x1080) ou HD 720p (até 
1280 x 720 pixels)
- Compactação de vídeo H.264
- Foco Automático
- Correção automática de pouca luz
- USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0)
- Clipe universal pronto para tripés de filmagem com rosca ¼ e também que se ajusta 
a monitores de laptop, LCD ou CRT

01 01 494,00 494,00

09

Web Câmera USB. Características Mínimas:
- Resolução de até 10MP
- Videochamada ou gravação de vídeo HD 720p (até 1280 x 720 pixels)
- Compactação de vídeo H.264
- Foco Automático
- Correção automática de pouca luz
- USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0)
- Clipe universal pronto para tripés de filmagem com rosca ¼ e também que se ajusta 
a monitores de laptop, LCD ou CRT

01 01 450,00 450,00
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10

Cabo RCA – P10. Características mínimas:
- Comprimento 5 metros
- 1 Plug P10 Estéreo ou mono (conector de 6,5mm TS ou TRS macho) + 2 Plugs RCA 
(conectores machos).
- Fio com Blindagem Espiral em fios de cobre Nú ou SN;
- Plugs de metal niquelado.
- Condutores em cobre SN OFHC Extra-Flexível;

01 01 75,00 75,00

11

Cabo de Rede. Características Mínimas:
- Comprimento: 5 metros
- 4 pares (8 vias)
- Condutores em CCA (Alumínio Acobreado).
- Conectores RJ45 fixados nas pontas
- Revestimento: PVC

01 01 18,00 18,00

12

Filtro de linha. Características mínimas:
- Led Indicativo de Funcionamento (Chave L/D)
- Tensão de Funcionamento: 0~250 VAC
- Frequência: 50/60 Hz
- Corrente Máxima: 10 A
- Potência Máxima: 110 A 250v
- Elemento de Entrada: Cabo de força padrão NBR 14136 (Plug - F/N/T)
- Elementos de Saída: 6 tomadas padrão NBR 14136 (F/N/T)
- Proteção contra surto de tensão

01 01 23,00 23,00

13

Câmera DSRL. Características mínimas:
- Formato DX
- Sensor CMOS
- 24.2 Megapixels
- Disparo Contínuo 5 QPS
- ISO 100-12800 (Expansível para 25600)
- Full HD 1080p a 60/50/30/25/24p
- LCD de 3,2 polegadas com ângulo variável
- Sistema de foco automático de alta densidade
- HDR embutido e sistema de D-Lighting
- Vídeo Full HD 1,920x1,080 / 60 qps
- Wi-Fi e GPS embutidos
- Lente 18-55mm f/3.5-5.6G VR II com redução da vibração para fotos e vídeos sem 
desfoque.
- Terminal de Acessórios:
Saída HDMI: Conector minipino HDMI tipo C
USB de alta velocidade
Entrada para Microfone Estéreo
- Bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14
- Cartão SD / SDHC / SDXC 32GB

01 01 2800,00 2800,00

14
Relógio Ponto
Coletor de dados Ipointline inmetro bioprox-c, com software leitor biométrico e impres-
são com guilhotina

01 01 1599,00 1599,00

15
Microfone sem Fio Duplo UHF WPM -301 TW preto. Tipo cardióde. Resposta de Frequ-
ência: 50Hz ~20KHz. Sensibilidade:102 dBm. Modulação FM, Relação S/N: >110dB. 
Voltagem: Bivolt. Dimensões: 190x39x100mm.

01 01 489,00 489,00

16

Cadeira Estofada Diretor, base back system, assento encosto anatômico, 50cm largura, 
espessura 50mm espuma injetada, base a gás, 5 rodízios duplo giro, apoio de braço 
com regulagem de altura, com cadeira com aprovação do inmetro, certificado Abnt2, 
garantia mínima de 1 ano. Capacidade de peso 120kg

01 02 576,00 1152,00

17

Climatizador split quente e frio de fabricação nacional. Funções Sleep, Timer, Swing, 
Heat, Dry, Fan, Feel. Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h; Gás Ecológico; Classe 
'A' em eficiência energética; Controle de temperatura digital (16°C a 31°C); Controle de 
Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m3/h; Potência 
sonora mínima unidade interna 38 dB; Potência sonora mínima unidade Externa 52 dB;- 
Filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos; Tensão 220V/60Hz.

01 01 1599,00 1599,00

Os valores de referência foram adotados com base no menor orçamento apresentado por empresas do ramo de atividade do objeto da 
licitação.

ESCLARECIMENTO
Todos os esclarecimentos necessários relativos ao objeto licitado, a descrição e outros que porventura sejam necessários, poderão ser ob-
tidos na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste ou também pelo telefone (49) 3634.1322.

------------------------------------------------------
Sergio Antônio Suzin
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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ANEXO II

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que a empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________, 
cumpre as exigências do artigo quarto, inciso VII da Lei 10.520/2002, ou seja:

“Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório”.

 _______________________________ , _____ de ____________________ de 2018.

--------------------------------------------------------------
Assinatura e Carimbo

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que a empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ n° 
________________________, cumpre as exigências do artigo sétimo, inciso XXXIII da constituição federal, ou seja:

“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. ”

Iporã do Oeste - SC, _____ de _______________________ de ______.

CARIMBO E ASSINATURA

ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa ................... , inscrita no CNPJ nº 
......................................., por meio de seu representante legal, ser MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer.

 __________________ , _____ de _______________ de 2018.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa ou do Procurador

Nome e Assinatura do contador responsável pela empresa
CRC: ............................ 

ANEXO V
Processo Licitatório nº 003/2018
Pregão Presencial n° 003/2018
FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal:
CPF:
Identidade:

Item Qtde Und. Especificação do Material Valor Unitário Valor Total
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TOTAL

O valor total da proposta é de R$ ____________________ ( _______________________________ ) por extenso.
Validade da Proposta: 60 dias.
Data: ________ / ________/ _____________.

Representante Legal da Proponente
Assinatura

ANEXO VI

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que os itens cotados possuem garantia pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos 
de fabricação e que na hipótese de vícios a contratada fará a retirada e devolução do item caso apresente algum problema técnico, sem 
nenhum ônus para a Contratante.

Iporã do Oeste - SC, _____ de _______________________ de ______.

CARIMBO E ASSINATURA

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

CONTRATO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIÁRIO, PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE 
IPORÃ DO OESTE/SC, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017, MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 006/2017, REGIDO PELA LEI Nº 10.520/02 E 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

A CÂMARA DE VERADORES DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Avenida Gustavo Fetter, nº 973, 2º piso, Centro, na cidade de Iporã do Oeste/SC, com CNPJ sob nº 80.628.753/0001-85, neste ato 
representado pelo Presidente Sr.Sergio Antônio Suzin, portador do CPF nº 430.452.869-68, no uso da competência que lhe foi atribuída re-
gimentalmente, doravante denominada como CONTRATRANTE, e a empresa _____________________________________, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado estabelecida à _______________, n° ____, Município de __________________-___, Estado de _________________, 
inscrita no CNPJ sob nº. _______________________, neste ato representado pelo Senhor ______________________________, portador 
do CPF n° ____________________, doravante nomeada como CONTRATADA, ajustam e contratam o Objeto do presente conforme cláu-
sulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 Este contrato tem como origem o Pregão Presencial n. 003/2018, instaurado pela Contratante visando a AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA E MOBILIÁRIO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE IPORÃ DO OESTE/SC, tendo como objeto o fornecimento, 
pela Contratada dos seguintes equipamentos: .......................

1.2 Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições 
do Edital de Pregão Presencial n. 003/2018, bem como a proposta da Contratada.
1.3. Pelos equipamentos ora adquiridos, a Contratante pagará à Contratada o montante de R$ .........
1.4. Os equipamentos devem ser fornecidos em uma única parcela, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da presente data e entregues 
instalados na sede da secretaria da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, na Avenida Gustavo Fetter, 973, 2º piso, de Segunda a Sexta-Feira, 
das 07h45min às 11h45min e das 13h15min às 17h15min.

1.5. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante da nota fiscal/fatura deverá ser aquele fornecido na fase do 
Credenciamento.
1.6. A prestação dos serviços é exclusiva da CONTRATADA, vedada sua transferência à empresas alheias à relação contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

2.1 A Câmara Municipal de Iporã do Oeste se compromete a efetuar o pagamento, até o dia 15 (quinze) da entrega dos equipamentos, 
mediante emissão de nota fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 O Contrato terá a vigência pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1 Os preços não sofrerão reajuste.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E FONTE DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação do exercício de 2018:
Dotação Utilizada
Órgão: 01.00 – Câmara de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 – Câmara de Vereadores
Projeto Atividade: 01.031.0001.2001 – Manutenção das Ações do Poder Legislativo
Modalidade: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Elemento: 33.90.30.26 – Material Elétrico e Eletrônico
Vínculo: 0.1.00.00.00 – Recursos Ordinários
Órgão: 01.00 – Câmara de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 – Câmara de Vereadores
Projeto Atividade: 01.031.0001.1001 – Conservação e Reequipamento da Sede do Poder Legislativo
Modalidade 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
Elemento 4.4.90.52.33 – Equipamentos para áudio, Vídeo e Foto

4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.42 – Mobiliário em Geral
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanentes

Vínculo 0.1.00.00.00 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Sem prejuízo das obrigações previstas no Edital de Licitação, compete à Contratada Fornecer o objeto, nas quantidades solicitadas 
através de Ordem de Compra emitida pela contratante, no prazo determinado.

6.2. É da contratada a obrigação do pagamento de frete, tributos que incidirem sobre o fornecimento dos materiais, inclusive o que disser 
respeito à exigência das autoridades fiscalizadoras.

6.3. Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as consequências de atos seus, de seus empregados ou prepostos, que 
tenham reflexos danosos nos produtos.

6.4. A CONTRATADA obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

6.5 A contratada obriga-se a fornecer garantia dos produtos fornecidos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos 
de fabricação.

6.5.1 Na hipótese de vícios a contratada fará a retirada e devolução do item caso apresente algum problema técnico, sem nenhum ônus 
para a Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. Fica expresso que o controle de qualidade dos produtos/prestação dos serviços é de responsabilidade da contratada, ficando a contra-
tante, a qualquer tempo e quando julgar necessário fazer suas verificações. O não fornecimento dos produtos/prestação dos serviços dentro 
dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos.

7.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da contratada perante a contratante ou a terceiros, todos os produtos/serviços estarão sujeitos 
a mais ampla e irrestrita fiscalização a qualquer hora, por pessoa devidamente credenciada pela contratante.

7.3. A contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pela contratante, cujas reclamações se obrigam a atender pronta e irrestri-
tamente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitara a contratada às seguintes sanções, sem prejuízo, das previstas no item n.14 do Edital 
de Pregão Presencial nº 003/2018

8.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do Contrato, se sujeita a empresa Contratada à penalidade de multa de 0,33% (trinta 
e três centésimos por cento) sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte 
por cento).

8.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, a Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
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valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s).

8.2. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admiti-
das as justificativas apresentadas pela empresa Contratada, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, 
“caput”, da Lei Federal nº8.666/1993.

8.3. Sem prejuízo das penalidades de multa, fica a empresa Contratada que não cumprir as cláusulas contratuais, sujeitas ainda:

8.3.1. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois 
anos.

8.3.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara de Vereadores enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Câmara de Vereadores pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 O Contrato poderá ser rescindido pela Administração:

9.1.1. Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência;

9.1.2. Por iniciativa da Administração Municipal, quando, sem prejuízo dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 
Federal 8.666/93:

a) O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no Edital;

b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

c) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato;

d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato ou nos pedidos dela decorrentes;

9.1.3. A pedido do fornecedor, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

9.1.4. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação;

9.1.5. Judicialmente, nos termos da legislação processual.

9.2 No caso de rescisão contratual, devidamente justificada nos autos do Processo, terá o CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco dias) úteis 
contado da notificação, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o foro da Comarca de Mondai, Estado de Santa Catarina, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

Iporã do Oeste, de de 2018.
Sergio Antônio Suzin
Presidente
Contratante Contratada

Pregoeiro
Membros
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Ipuaçú

Prefeitura

ARP PREF 17.2018
Publicação Nº 1603067

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREF n. 17/2018
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 09/2018
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 07/2018
VALIDADE: 13/04/2018 À 13/04/2019
OBJETO: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em áreas diversas (mecânico, pedreiro, pintor, encanador, eletricista 
e demais), conforme especificações dos serviços de que trata este edital visando Anexo I termo de referência.
PROPONETES:
• ALEXANDRE GIROTTO-ME, inscrito no CNPJ nº 20.829.787/0001-06

ITEM 01 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

serviços mecânicos elétricos. 2000 Horas R$ 15,00 R$ 30.000,00

Valor total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
• ANTONIO BATISTA-ME, inscrito no CNPJ nº 29.003.202/0001-79

ITEM 12 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de pedreiro (serviços em madeiras e alvenaria, 
com conhecimento na área de encanamentos) 3000 Horas R$ 32,00 R$ 96.000,00

ITEM 14 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de pintor 5000 m² R$ 13,00 R$ 65.000,00

Valor Total: R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)
• EDMAR DA SILVA- ME, inscrito no CNPJ nº 11.354.002/0001-03.

ITEM 13 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de eletricista (instalações e reparos na parte 
elétrica da administração, fundo da municipalidade e 
departamento)

3000 Horas R$ 31,00 R$ 93.000,00

ITEM 15 QTD VALOR und R$ VALOR TOTAL R$
Serviços de instalação de padrões de energia elétrica 
(monofásica, bifásico e trifásico) 20 und R$ 335,00 R$ 6.700,00

Valor Total: R$ 99.700,00 (noventa e nove mil e setecentos reais)

• FELIPE BARBOSA -ME, inscrito no CNPJ nº 15.542.219/0001-90.

ITEM 02 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de mecânica em automóveis, leve 2000 Horas R$ 48,50 R$ 97.000,00

ITEM 10 QTD VALOR und R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de balanceamento. 200 und R$ 37,00 R$ 7.400,00

ITEM 11 QTD VALOR und R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de geometria. 200 und R$ 47,00 R$ 9.400,00

Valor Total: R$ 113.800,00 (cento e treze e oitocentos reais)

• MECANICA CALEGARI LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº 08.870.318/0001-35.
ITEM 03 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de mecânica em caminhões e onibus- pesado 2000 Horas R$ 17,00 R$ 34.000,00
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Valor Total: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)

• NERVO & CIA. LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº 08.838.118/0001-03.

ITEM 07 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços especializados de torno. 1000 Horas R$ 23,00 R$ 23.000,00

Valor Total: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

• NORIVALDO RABAIOLI-ME, inscrito no CNPJ nº 00.131.798/0001-00

ITEM 04 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de mecânica geral em máquinas e equipamentos. 1.500 Horas R$ 73,00 R$ 109.500,00

ITEM 05 QTD VALOR horas R$ VALOR TOTAL R$

Serviços mão de obra para troca de estabilizadores, buchas de bandeja,
Amortecedores, feixe de molas, pinos de centro, serviços de suspensão. 800 horas R$ 28,00 R$ 22.400,00

ITEM 06 QTD VALOR horas R$ VALOR TOTAL R$

Serviços especializados de solda. 1.000 horas R$ 24,00 R$ 24.000,00

Valor Total: R$ 155.900,00 (cento e cinquenta e cinco mil e novecentos reais)

ARP PREF 19.2018 
Publicação Nº 1603199

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREF n. 19/2018.
PROCESSO LICITATÓRIO PREF n. 24/2018
PREGÃO PRESENCIAL PREF n. 17/2018
OBJETO: a aquisição de forma parcelada de materiais de expediente, didático e de escritório, para uso da prefeitura, departamentos e fun-
dos da municipalidade para o exercício de 2018 e futuros.
PROPONETES:
• JP EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNP sob o nº 13.772.057/0001-50.A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o 
montante é de até R$ 39.946,46 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais com quarenta e seis centavos).
• I E BOSGISCH- ME, CNPJ nº N.04.681.5020001-86;A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante é de 
até R$ 32.384,42 (trinta e dois mil trezentos e oitenta e quatro reais com quarenta e dois centavos).
• MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME, CNPJ N. 23.518.341/0001-59. A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz 
o montante é de até R$ 92.814,03 (noventa e dois mil oitocentos e quatorze reais com três centavos).
• MERCADO KA&KA LTDA ME, CNPJ nº 04.683.313/0001-42, A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz o montante 
é de até R$ 39.929,20 (trinta e nove mil novecentos e vinte e nove reais com vinte centavos).
• TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 04.303.600/0001-80. A soma dos valores de todos os itens vencidos pela empresa perfaz 
o montante é de até R$ 146.699,34 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e nove reais com trinta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2018 à 16 de abril de 2019.

CT PREF 100.2018 
Publicação Nº 1603052

CONTRATO PREF N. º 100 DE 13 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: NORIVALDO RABAIOLI ME, inscrito no CNPJ nº 00.131.798/0001-00
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo Licita-
tório Pref. n. º09/2018, Pregão Presencial Pref n. º 07/2018 e Ata de Registro de Preços PREF 17.2018 datada de 13.04.2018.
OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva em áreas diversas (mecânico, pedreiro, pintor, encanador, eletricista e demais), conforme especificações dos serviços de que trata este 
edital visando Anexo I termo de referência.
Conforme lista de itens constantes na proposta da contratada e relacionados no quadro comparativo de preços pós lances emitido e abaixo 
elencados:
ITEM 04 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$
Serviços de mecânica geral em máquinas e equipamentos. 1.500 Horas R$ 73,00 R$ 109.500,00
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ITEM 05 QTD VALOR horas R$ VALOR TOTAL R$

Serviços mão de obra para troca de estabilizadores, 
buchas de bandeja,
Amortecedores, feixe de molas, pinos de centro, serviços 
de suspensão.

800 horas R$ 28,00 R$ 22.400,00

ITEM 06 QTD VALOR horas R$ VALOR TOTAL R$

Serviços especializados de solda. 1.000 horas R$ 24,00 R$ 24.000,00

VALOR: de até R$ 155.900,00(cento e cinquenta e cinco mil novecentos reais)
VIGÊNCIA: de 13 de abril de 2018 e perdurará até a data de 13 de abril de 2019

CT PREF 102.2018
Publicação Nº 1603207

CONTRATO PREF N.º 102 DE 16 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: I E BOSGISCH- ME, CNPJ nº N.04.681.5020001-86
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo 
Licitatório Pref. n.º 24/2018, Pregão Presencial Pref n.º 17/2018 e 
Ata de Registro de Preços n.º 19/2018 datada de 16/04/2018.
OBJETO: na aquisição de forma parcelada de materiais de expe-
diente, didático e de escritório, para uso da prefeitura, departa-
mentos e fundos da municipalidade para o exercício de 2018 e 
futuros. Conforme descrito na solicitação de compras anexa a este 
Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores uni-
tários e máximos para este processo licitatório.
VALOR de até R$ 32.384,42 (trinta e dois mil trezentos e oitenta e 
quatro reais com quarenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2018 à 16 de abril de 2019.

CT PREF 103.2018
Publicação Nº 1603218

CONTRATO PREF N.º 103 DE 16 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: JP EQUIPAMENTOS LTDA ME, CNP sob o nº 
13.772.057/0001-50.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo 
Licitatório Pref. n.º 24/2018, Pregão Presencial Pref n.º 17/2018 e 
Ata de Registro de Preços n.º 19/2018 datada de 16/04/2018.
OBJETO: na aquisição de forma parcelada de materiais de expe-
diente, didático e de escritório, para uso da prefeitura, departa-
mentos e fundos da municipalidade para o exercício de 2018 e 
futuros. Conforme descrito na solicitação de compras anexa a este 
Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores uni-
tários e máximos para este processo licitatório.
VALOR de até R$ 39.946,46 (trinta e nove mil novecentos e qua-
renta e seis reais com quarenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2018 à 16 de abril de 2019.

CT PREF 104.2018 
Publicação Nº 1603233

CONTRATO PREF N. º 104 DE 16 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA-ME, CNPJ N. 
23.518.341/0001-59
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo 
Licitatório Pref. n. º 24/2018, Pregão Presencial Pref n. º 17/2018 
e Ata de Registro de Preços n. º 19/2018 datada de 16/04/2018.
OBJETO: Na aquisição de forma parcelada de materiais de 

expediente, didático e de escritório, para uso da prefeitura, de-
partamentos e fundos da municipalidade para o exercício de 2018 
e futuros. Conforme descrito na solicitação de compras anexa a 
este Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores 
unitários e máximos para este processo licitatório.
VALOR: de até R$ 92.814,03 (noventa e dois mil oitocentos e qua-
torze reais com três centavos)
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2018 à 16 de abril de 2019.

CT PREF 105.2018
Publicação Nº 1603238

CONTRATO PREF N. º 105 DE 16 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: MERCADO KA&KA LTDA ME, CNPJ nº 
04.683.313/0001-42.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo 
Licitatório Pref. n.º 24/2018, Pregão Presencial Pref n.º 17/2018 e 
Ata de Registro de Preços n.º 19/2018 datada de 16/04/2018.
OBJETO: na aquisição de forma parcelada de materiais de expe-
diente, didático e de escritório, para uso da prefeitura, departa-
mentos e fundos da municipalidade para o exercício de 2018 e 
futuros. Conforme descrito na solicitação de compras anexa a este 
Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores uni-
tários e máximos para este processo licitatório.
VALOR de até R$ 39.929,20 (trinta e nove mil novecentos e vinte e 
nove reais com vinte centavos)
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2018 à 16 de abril de 2019.

CT PREF 106.2018
Publicação Nº 1603241

CONTRATO PREF N.º 106 DE 16 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 
04.303.600/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas 
previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo 
Licitatório Pref. n.º 24/2018, Pregão Presencial Pref n.º 17/2018 e 
Ata de Registro de Preços n.º 19/2018 datada de 16/04/2018.
OBJETO: na aquisição de forma parcelada de materiais de expe-
diente, didático e de escritório, para uso da prefeitura, departa-
mentos e fundos da municipalidade para o exercício de 2018 e 
futuros. Conforme descrito na solicitação de compras anexa a este 
Processo de Licitação, na qual se retratam também os valores uni-
tários e máximos para este processo licitatório.
VALOR: até R$ 146.699,34 (cento e quarenta e seis mil seiscentos 
e noventa e nove reais com trinta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: é de 16 de abril de 2018 à 16 de abril de 2019.
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CT PREF 98.2018
Publicação Nº 1603021

CONTRATO PREF N. º 98 DE 13 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: MECANICA CALEGARI LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.870.318/0001-35.
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo Licita-
tório Pref. n. º09/2018, Pregão Presencial Pref n. º 07/2018 e Ata de Registro de Preços PREF 17.2018 datada de 13/04/2018.
OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva em áreas diversas (mecânico, pedreiro, pintor, encanador, eletricista e demais), conforme especificações dos serviços de que trata este 
edital visando Anexo I termo de referência.

ITEM 03 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços de mecânica em caminhões e ônibus- pesado 2000 Horas R$ 17,00 R$ 34.000,00

VALOR de até R$ 34.000,00(trinta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: de 13 de abril de 2018, e perdurará até a data de 13 de abril de 2019

CT PREF 99.2018
Publicação Nº 1603018

CONTRATO PREF N. º 99 DE 13 DE ABRIL DE 2018.
CONTRATADA: NERVO & CIA. LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº 08.838.118/0001-03.
FUNDAMENTO LEGAL: vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo Licita-
tório Pref. n. º09/2018, Pregão Presencial Pref n. º 07/2018 e Ata de Registro de Preços PREF 17.2018 datada de 13/04/2018.
OBJETO:O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva em áreas diversas (mecânico, pedreiro, pintor, encanador, eletricista e demais), conforme especificações dos serviços de que trata este 
edital visando Anexo I termo de referência.
Conforme lista de itens constantes na proposta da contratada e relacionados no quadro comparativo de preços pós lances emitido e abaixo 
elencados:

ITEM 07 QTD VALOR HORA R$ VALOR TOTAL R$

Serviços especializados de torno. 1000 Horas R$ 23,00 R$ 23.000,00

VALOR de até R$ 23.000,00(vinte e três mil reais)
VIGÊNCIA: é de 13 de abril de 2018, e perdurará até a data de 13 de abril de 2019
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Ipumirim

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46-2018-GENTE 
SEGURADORA S.A/PM

Publicação Nº 1603735

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 
da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 46/2018

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO Nº 17/2018, Processo de Licitação n° 41/2018, 
homologado em 18 de abril de 2018.

Objeto: Contratação de apólice de seguros para veículos da frota 
do Município.

Valor: R$ 7.013,00 (Sete Mil e Treze Reais)

Assinatura: 19/04/2018 Vigência: 08/05/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: GENTE SEGURADORA S.A, situada na RUA MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO Nº 450, BAIRRO: BOA VISTA, CIDADE DE POR-
TO ALEGRE-RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 90.180.605/0001-02.

RESOLUÇÃO Nº 6 DE 24 DE ABRIL DE  2018/CMV
Publicação Nº 1603497

RESOLUÇÃO Nº 6 DE 24 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre a organização do Sistema de Controle Interno no 
Poder Legislativo de Ipumirim, Estado de Santa Catarina.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE IPUMIRIM, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições faz saber a 
todos os habitantes do Município que o Plenário da Câmara decreta 
e Ela promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 1º. A organização e a fiscalização do Poder Legislativo através 
do sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta 
Resolução.

Art. 2º. O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo, com 
atuação prévia, concomitante e posterior dos atos administrativos, 
visa ao controle e à avaliação da ação governamental e da gestão 
fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscaliza-
ção contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
quanto à legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade 
e a eficiência, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 3º. A responsabilidade pelo funcionamento do sistema de con-
trole interno é do Presidente do Legislativo, das chefias de cada se-
tor, de cada servidor, da Controladoria, da Auditoria e da Ouvidoria, 
e ficam assim definidas:

I. Pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, 

com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de 
recursos para treinamentos e desenvolvimento das pessoas, onde 
se previnam erros, fraudes e desperdícios é do Presidente da Câ-
mara.
II. A responsabilidade pela operacionalização, acompanhamento 
dos controles internos e a fiscalização dos atos praticados por ou-
tras unidades administrativas que façam parte dos processos ad-
ministrativos é de cada servidor em cada unidade administrativa e, 
consequentemente, de sua chefia imediata.
III. A responsabilidade pela organização dos controles, processos, 
demonstração da estrutura administrativa, manuais de procedi-
mentos, treinamentos internos, documentação do sistema de con-
trole e auditorias é da Unidade de Controle Interno do Legislativo 
- UCIL.

Art. 4º. No exercício das atribuições de controle interno a UCIL 
poderá emitir, no âmbito de suas atuações, Instruções Normativas 
de Controle Interno.

§1º. As instruções normativas relativas a processos e procedimen-
tos operacionais serão editadas após a participação e treinamento 
de todas as unidades administrativas e pessoas envolvidas.

§2º. Instrução Normativa de Controle Interno disporá sobre o Ma-
nual do Sistema de Controle Interno do Legislativo que conterá 
disposições sobre:

I. Conceitos sobre a organização dos controles internos;
II. Finalidades do Sistema de Controle Interno;
III. Abrangência de atuação;
IV. Princípios de controle interno e gestão; e
V. Normas Relativas aos Servidores da UCIL.

Art. 5º. As atribuições de natureza permanente da UCIL serão de-
sempenhadas por servidores investidos em cargos de provimento 
efetivo, recrutados entre categorias profissionais distintas, cuja 
habilitação seja compatível com a natureza das respectivas atribui-
ções, os quais terão atuação exclusiva na Unidade.

Art. 6º. Não poderão ser designados os servidores:

I. que tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal 
transitada em julgado;
II. que sejam filiados a partidos ou possuam atividades político
-partidária;
III. que exerçam, concomitantemente com a atividade pública, 
qualquer outra atividade profissional;
IV. que possuam qualquer outra circunstância que possa afetar a 
autonomia profissional, a segurança dos controles ou segregação 
de funções.

Parágrafo único. É vedada a participação dos servidores da UCIL 
em comissões especiais ou permanentes, e em conselhos munici-
pais.

Art. 7?. Legislações específicas disporão sobre as alterações ne-
cessárias na estrutura administrativa e planos de cargos e funções.

Art. 8º. Constituem-se em garantias dos servidores da UCIL:
I - autonomia profissional para o desempenho das atividades;
II - acesso a documentos, informações e banco de dados indispen-
sáveis ao exercício das funções de controle interno.
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Art. 9º. Em caso de irregularidades apuradas em relatórios de au-
ditoria serão assegurados prazos para o exercício do contraditório 
e a ampla defesa, nos termos do Manual do Sistema de Controle 
Interno.

§1º. Esgotados os níveis hierárquicos sem que as irregularidades 
tenham sido sanadas e/ou que medidas preventivas tenham sido 
adotadas visando evitar as reincidências, ou haja, em tese, impro-
bidade ou crime, a UCIL representará aos respectivos órgãos de 
Controle Externo.

§2º. Na apuração de danos ou de atos que resultem danos, que 
não atendam aos princípios constitucionais ou normas de gestão 
financeira e administrativa, desde que identifique especificamente 
o dispositivo legal violado, e quantificado os valores a serem devol-
vidos, a UCIL encaminhará ao Presidente da Câmara para adoção 
das medidas legais cabíveis, garantindo o exercício do contraditório 
e a ampla defesa.

Art. 10. As atribuições do Sistema de Controle Interno constam do 
Anexo I da Presente Resolução, que passa a integrar a Resolução.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Ipumirim - aos 24 dias do mês de Abril 
de 2018
Kleber Toni Tecchio
Presidente

Ezequiel Canton
Vice-Presidente

Mauro Antonio Gabardo
Primeiro Secretário

Gilson Conte
Segundo Secretário

Registra-se em publica-se em
24 de abril de 2018

Edson Luiz Bogoni
Agente Legislativo

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER 
LEGISLATIVO

São atividades próprias do Controle Interno, entre outras, o acom-
panhamento e o controle, cabendo-lhe, analisar e avaliar, quanto 
à legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, os registros con-
tábeis, os atos de gestão, entre eles: os processos licitatórios, a 
execução de contratos, convênios e similares, o controle e guarda 
de bens patrimoniais da Câmara, o almoxarifado.

Avaliar e propor medidas de avaliação dos atos de pessoal, In-
cluídos os procedimentos de controle de frequência, concessão 
e pagamento de diárias e vantagens, elaboração das folhas de 
pagamento dos Vereadores, servidores ativos e inativos (se for o 
caso), controle de uso, abastecimento e manutenção do(s) veícu-
lo(s) oficial(is); uso de telefone fixo e móvel (celular); execução da 
despesa pública em todas suas fases (empenhamento, liquidação 
e pagamento); a observância dos limites constitucionais no paga-
mento dos Vereadores e dos servidores da Câmara; a assinatura 
do Relatório de Gestão Fiscal, junto com o Presidente da Câmara 
(art. 54 da LRF), assim como, a fiscalização prevista no art. 59 da 
LRF; alertar a autoridade administrativa sobre imprecisões e erros 
de procedimentos, assim como sobre a necessidade de medidas 

corretivas, a instauração de tomada de contas especial e/ou de 
processo administrativo; executar as tomadas de contas especiais 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; comunicar ao Tri-
bunal de Contas do Estado irregularidades ou ilegalidades de que 
tenha conhecimento, acerca das quais não foram adotadas quais-
quer providências pela Autoridade Administrativa, sob pena de res-
ponsabilidade solidária (art. 74, § 1º, CF, art.113 da CE e arts. 60 
a 64 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000), observado o 
art. 5º da Decisão Normativa n. TC-02/2006; fazer a remessa ao 
Poder Executivo das informações necessárias à consolidação das 
contas, na forma, prazo e condições estabelecidas pela legislação 
vigente. 10.

A remessa ao Tribunal de Contas do Estado dos Relatórios de Ges-
tão Fiscal, em cumprimento ao estabelecido nos arts. 54 e 55 da 
Lei Complementar (federal) n. 101/2000 (LRF), faz-se mediante a 
alimentação de dados via informatizada, no Sistema e-Sfinge, con-
forme programa disponibilizado pelo Tribunal de Contas.

A comunicação de irregularidades ou ilegalidades de que tenha 
conhecimento deve ser endereçada à Presidência do Tribunal de 
Contas, observadas as disposições da Decisão Normativa n. TC-
02/2006, de 1º/11/2006, bem como, das normas que regulam a 
instauração e organização de processos de tomada de contas espe-
cial, conforme Instrução Normativa n. TC-01/2001, de 1º/10/2001.

Deve o controle interno ficar atento às normas editadas pelo Tribu-
nal de Contas, quanto aos procedimentos que devem ser adotados 
tanto em relação às atividades próprias do controle interno como 
na condição de auxiliar do controle externo.

Câmara de Vereadores de Ipumirim - SC, 24 de abril de 2018
Kleber Toni Tecchio
Presidente

Ezequiel Canton
Vice-Presidente

Mauro Antonio Gabardo
Primeiro Secretário

Gilson Conte
Segundo Secretário

Registra-se em publica-se em
24 de abril de 2018

Edson Luiz Bogoni
Agente Legislativo
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Irani

Prefeitura

ADENDO RETIFICANDO O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018/FMS
Publicação Nº 1604074

ADENDO AO EDITAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2018/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018/FMS
A gestora do Fundo Municipal de Saúde TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que, referente ao Processo Licitatório nº 
017/2018/FMS – Pregão Presencial nº 009/2018/FMS, fica alterado o objeto, passando a ter a seguinte redação:
0.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para execução do projeto preventivo contra incên-
dio (menos extintores item 3.1 e 3.2 do Anexo II - Memorial Descritivo) do prédio da Secretaria Municipal de Saúde com fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme as especificações estabelecidas no Termo de Referência e Memorial Descritivo constantes do Anexo I e 
II deste Edital.
Ainda, todos os locais do edital onde estiver escrito “Unidade de Pronto Atendimento” leia-se “prédio da Secretaria Municipal de Saúde”.
Face ao acima exposto, e em observância ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o prazo de recebimento (protocolização) dos 
Envelopes nº 01 – Documentação e dos Envelopes nº 02 – Proposta de Preços dos interessados, continuará para as 08h30mim do dia 08 
de maio de 2018, cuja sessão pública de abertura e julgamento terá início a partir das 09h00min, e protocolo até as 08h30min, tendo em 
vista que a alteração não modifica a proposta.
DILCE SALETE ZENARO – GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL 08/2018
Publicação Nº 1604170

EDITAL Nº 08/2018
SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE CARGO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NO MUNICÍPIO DE IRANI-SC
Considerando a necessidade de manutenção de forma contínua dos serviços da área da saúde;

Considerando o disposto no art. 2º, VI, a, da Lei Complementar 029/2007, bem como a necessidade de substituição de servidor em férias, 
licença-maternidade, licença para tratamento de saúde (atestado médico), vencimento de contrato temporário ou outra ausência que impli-
que a necessidade de contratação de substituto de forma imediata;

Considerando que a servidora efetiva ocupante do cargo entrará em licença maternidade no mês de maio/2018 e, não havendo servidor 
efetivo para suprir o atendimento;

Considerando a previsão do art. 3º da LC nº 029/2007, que prevê a realização de processo seletivo simplificado para as contratações em 
caráter temporário;

O Prefeito Municipal de Irani-SC, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização de processo seletivo simplificado, para preen-
chimento de 01 vaga e formação de cadastro reserva, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, em caráter temporário.

CARGO Nº DE 
VAGAS

CARGA HORÁ-
RIA REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO VENCIMENTO BASE

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário

01 40 horas 
semanais Ensino Médio

Executar serviços auxiliares aos profissionais de odontologia, no 
atendimento às demandas destes serviços, junto às unidades 
municipais de saúde, compreendendo os serviços de instrumen-
tista, limpeza e higienização de instrumentos, peças, mobiliário 
e equipamentos de uso pelo profissional; controle de fichários e 
agendas de atendimentos; Participar nas atividades de divulgação 
de campanhas ou de medidas necessárias à inibição ou controle 
da proliferação de endemias; auxiliar aos demais servidores em 
serviços e atividades diversas nas unidades de saúde, inclusive 
nos serviços de informação e cadastramento de ações e serviços 
prestados; e participar efetivamente das campanhas de saúde 
pública ou de imunizações.

R$ 1.036,47

*adicional auxílio 
alimentação
R$ 200,00

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 Os candidatos deverão apresentar certificados, currículo atualizado, com número de telefone com WhatsApp e e-mail de contato, no 
período de 27.04.2018 a 03.05.2018, no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Irani-SC, ou através do e-mail rhananeves@irani.

mailto:rhananeves@irani.sc.gov.br
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sc.gov.br, com comprovante de aviso de recebimento;

1.2 A habilitação do candidato pressupõe a qualificação mínima para o exercício da profissão respectiva, documentos que deverão ser apre-
sentados no ato de inscrição, tendo em vista que as convocações poderão ocorrer na forma emergencial (atestado médico, licença-mater-
nidade antecipada, óbito, etc.), não havendo tempo hábil para aguardar eventual pedido de inscrição no respectivo Conselho.

1.3 A ordem de classificação dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente, partindo-se da maior nota, observando os títulos apresentados 
juntamente com o currículo apresentado no ato da inscrição, na forma do quadro abaixo, devendo os originais serem apresentados no Setor 
de Recursos Humanos do município apenas no momento da convocação, respondendo o candidato civil e criminalmente pelas informações 
falsas eventualmente constantes no currículo.
QUALIFICAÇÃO PONTOS
Curso Técnico ou Auxiliar em Saúde Bucal. 2,0
Tempo de experiência na área onde vai atuar – efetivo exercício da profis-
são, em órgão público ou empresa privada, comprovado através de declara-
ção firmada pelo empregador.

1,0 por ano trabalhado

1.4 Em caso de empate na pontuação dos profissionais será critério de desempate a idade mais elevada.
1.5 O candidato classificado fica ciente que a presente seleção não garante direito à contratação fora o número de vagas, que ocorrerá 
apenas diante da necessidade de preenchimento da vaga, em caráter temporário, nos casos acima identificados para substituição do pro-
fissional efetivo ocupante do cargo.

2. DOS RECURSOS

2.1 Os candidatos poderão interpor recurso do resultado prévio de classificação que será publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), 
no site da Prefeitura Municipal de Irani e demais veículos de comunicação utilizados pelo Município;
2.2 Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias após a publicação do resultado preliminar.

3. DA HOMOLOGAÇÃO

3.1 A Homologação final do processo seletivo simplificado acontecerá até o dia 11 de maio de 2018, mediante publicação no Diário Oficial 
dos Municípios (DOM), no site da Prefeitura Municipal de Irani e demais veículos de comunicação utilizados pelo Município.

3.1 O candidato classificado para ocupar a vaga oferecida será convocado imediatamente para o preenchimento da vaga, tendo em vista a 
urgência do seu preenchimento, tendo o prazo de 02 (dois) dias para encaminhar a documentação necessária no Setor de Recursos Huma-
nos, junto ao Centro Administrativo do Município de Irani/SC.
3.2 O candidato convocado fica ciente de que o contrato de trabalho terá duração condicionada à necessidade de substituição da servidora 
em licença, podendo ser rescindido automaticamente quando do retorno da mesma.

Irani-SC, 25 de abril de 2018.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito de Irani

LEI COMPLEMENTAR N. 089, DE 24 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604176

ÍNDICE
LEI COMPLEMENTAR Nº 089, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE NORMAS RELATIVAS ÀS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE IRANI, ESTADO DE SANTA CATARINA - CÓDIGO DE EDIFICA-
ÇÕES - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este Código, parte integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, estabelece normas de projeto e construção em geral 
no Município de Irani , Estado de Santa Catarina.

Art. 2º. Toda construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição efetuadas por particulares, entidades ou órgãos públicos no Mu-
nicípio de Irani , é regulamentada por este Código, obedecida às normas Federais e Estaduais relativas à matéria.

Parágrafo Único. Para o licenciamento das atividades de que reza este Código, serão observadas as disposições da Lei do Plano Diretor, 
Tabelas de Zoneamento, incidentes sobre o imóvel.

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS DO CÓDIGO
Art. 3°. Este Código tem como objetivos:

mailto:rhananeves@irani.sc.gov.br
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I - orientar os projetos e execução de edificações no Município;
II - assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações de interesse para a comu-
nidade;
III - promover a melhoria dos padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de todas as edificações em seu território;
IV - estabelecer normas técnicas, visando o progressivo aperfeiçoamento da construção, voltado principalmente para a paisagem urbana e 
o aprimoramento da arquitetura nas edificações e consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população.

CAPITULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4°. Para efeito deste Código, são adotadas as seguintes definições:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Aclividade - Diferença altimétrica entre dois pontos, em que o segundo ponto está acima do ponto de referência.

Afastamento - Distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do lote, não considerada a projeção dos beirais, 
podendo ser: a) frontal; b) lateral; c) fundos.

Alinhamento - Linha divisória legal entre o lote e a via ou logradouro público.

Alpendre - Área coberta saliente da edificação, cuja cobertura é sustentada por colunas, pilares ou área em balanço.

Alvará de Construção - Documento expedido pela Municipalidade que autoriza a execução de obras sujeitas a sua fiscalização.

Alvará de Localização e Funcionamento - Documento expedido pela Municipalidade que autoriza o funcionamento de uma determinada 
atividade ou serviço.

Alvará de Obra - Ato administrativo que corresponde a autorização para início de obra.

Alvará Sanitário - Documento fornecido pela autoridade da saúde, que autoriza a ocupação e uso de imóvel recém construído ou reformado 
e/ou funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários, com a vistoria prévia das condições físico-sanitárias.

Ampliação - Alteração no sentido de se tornar maior a área edificada.

Andaime - Obra provisória destinada à sustentação de operários e materiais durante a execução da obra.

Ante-sala - Compartimento que antecede uma sala, sala de espera.

Apartamento - Unidade autônoma de moradia.

Aprovação do Projeto - Ato administrativo que precede o licenciamento das obras.

Aprovação da Obra (Habite-se) - Documento municipal que autoriza a ocupação da edificação.

Área Total Construída - Somatório das áreas de todos os pisos de uma edificação, cobertos ou não, inclusive as áreas ocupadas por paredes 
e pilares.

Área Ocupada - Projeção, em plano horizontal, da área construída.

Área de Recuo - Espaço livre e desembaraçado em toda a altura da edificação.

Área Rural - Toda área do Município, excluída a zona urbana.

Área sob Pilotis - Área coberta contendo apenas as colunas de sustentação de uma edificação.

Área Útil - Superfície utilizável de uma edificação, excluindo-se a área ocupada com paredes e estruturas.

A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional com registro junto Conselho Regional Engenharia, Arquitetura, e 
Agronomia - CREA.

Átrio - Pátio interno, de acesso a uma edificação.

Autorização - Ato administrativo discriminatório e precário.

Balanço sobre o Térreo - Avanço da edificação acima do térreo sobre os alinhamentos ou recuos regulares.

Balcão - Varanda ou sacada guarnecida de grade ou peitoril.
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Baldrame - Viga que contorna e une as fundações.

Beiral - Prolongamento do telhado, além da prumada das edificações.

Boca de Lobo - Caixa sifonada, cuja finalidade é a captação de águas pluviais.

Brise - Conjunto de placas ou chapa de material variável colocado nas fachadas expostas ao sol com o objetivo de controle da insolação.

Calçada - É a parte da via, normalmente segregada em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 
pedestres e quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros.
Caixa de Escada - Espaço ocupado por uma escada, desde o pavimento inferior até o último pavimento.

Caixilho - Parte de uma esquadria onde se fixam os vidros.

Canteiro - Área destinada a ajardinamento junto ou não com passeios públicos.
Caramanchão - Construção em ripas, canos ou estacas com o objetivo de sustentar vegetação.

Casas Geminadas - Edificações unifamiliares situadas no mesmo lote, possuindo uma parede divisória comum, compondo uma unidade 
arquitetônica única.

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Centro Comercial - Áreas destinadas a espaços comerciais compostos por um conjunto de lojas ou salas, também entendido como shopping 
center quando de grande porte.

Certificado de Conclusão da Obra - Documento expedido pela Municipalidade, que autoriza a ocupação de uma edificação (habite-se).

Cisterna - Reservatório de água inferior.

Conservação - Obra de reparo, visando apenas conservar o valor de uma construção ao longo do tempo, não importando em acréscimo de 
área construída.

Construção - É de modo geral, a realização de qualquer obra.

Construção Clandestina - Obra feita sem prévia aprovação do projeto ou sem alvará de licença.

Consulta de Viabilidade - Documento indispensável, prioritário de encaminhamento à Municipalidade, buscando informações de uso, ocupa-
ção e parâmetros de construção, definidos para cada zona.

Compartimento - Cada uma das divisões de uma edificação.

Corrimão - Peça ao longo e ao(s) lado(s) de uma escada ou rampa, que serve de resguardo, ou apoio para a mão, de quem sobe ou desce.

Cumeeira - A parte mais alta de uma edificação.

CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Croqui - Esboço preliminar de um projeto.

Declividade - Diferença altimétrica entre dois pontos em que o segundo ponto está abaixo do ponto de referência.

Decibel - (dB): Unidade de Intensidade Física Relativa a Som.
Degradação Ambiental - É a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de 
energia ou substância sólida, gasosa ou combinação de elementos produzidos por atividades humanas ou delas decorrentes em níveis ca-
pazes de direta ou indiretamente:
a) prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população;
b) criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e outros recursos naturais.

Dejetos - Resíduos, excrementos, restos.

Demolição - Deitar abaixo, deitar por terra qualquer construção.

Dependência de Uso Comum - Conjunto de dependências da edificação que poderão ser utilizadas em comum por todos ou por parte dos 
titulares de direito das unidades de moradia.

Dependência de Uso Privativo - Conjunto de dependências de uma unidade de moradia, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares 
de direito.
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Duto de Ventilação - Área de ventilação interna ao corpo de uma edificação que circunscreva um raio de no mínimo 0,70 m (setenta centí-
metros), destinado a ventilar somente compartimentos não habitáveis.
Edícula - Denominação genérica para compartimento acessório da habitação, separado da edificação principal.

Edifício Garagem - Construção destinada ao estacionamento de veículos.

Elevador - Equipamento que executa transporte em altura, de pessoas e/ou mercadorias.

Embargo - Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.

EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo.

Equipamentos Comunitários - São os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer, área verde, segurança e assistência social.
Equipamentos Urbanos - são os equipamentos públicos, como por exemplo, os de abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, coleta 
de água pluvial, rede telefônica e gás canalizado.

Escala - Relação constante entre as dimensões do desenho e a do que ele representa.

Especificações - Discriminação dos materiais e serviços empregados numa construção.

Estabelecimento - Local onde se fabrica, produz, manipula, beneficia, acondiciona, conserva, transporta, armazena, deposita para venda, 
distribui ou vende produtos ou presta serviços.

Estacionamento - Espaço reservado para um ou mais veículos.

Fachada - Elevação das paredes externas de uma edificação.

Faixa de Domínio - É a área do terreno destinado ao poder público para a implantação e proteção de uma rodovia e seus acessórios.

Faixa “non aedificandi” - Área do terreno onde não é permitida a construção.

FATMA - Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina.

Feira Livre - Local ao ar livre que funciona, mediante prévia autorização da Municipalidade, com objetivo de facilitar aos produtores a venda 
de sua produção.

Festejos Públicos - São os que se realizam nas vias públicas, com o acesso do público.

Fiança - Obrigação acessória assumida por terceira pessoa, que se responsabiliza, total ou parcialmente, pelo cumprimento da obrigação do 
devedor caso este não cumpra a obrigação.

Filtro Anaeróbio - Unidade de tratamento biológico do efluente da fossa séptica de fluxo ascendente em condições anaeróbias, cujo meio 
filtrante mantém-se afogado.

Fossa Séptica - Unidade de sedimentação e digestão de fluxo horizontal, destinada ao tratamento de esgotos.

Fundações - Parte da construção destinada a distribuir as cargas da edificação sobre um terreno.

Gabarito - É o número máximo de pavimentos permitidos em uma edificação.

Galeria - Corredor interno de um edifício que faz ou não ligação entre duas ruas e que comporte, além da circulação de pessoas, comércio.

Galeria Comercial - Conjunto de lojas voltadas para passeio coberto, interligando duas vias públicas.

Galpão - Construção constituída por uma cobertura fechada, total ou parcialmente, pelo menos em três de suas faces por meio de paredes 
ou tapumes, não podendo servir para uso residencial.
Garagem Bloqueada - Garagem ligada à circulação de veículos através de outra garagem.

Garagem Livre - Garagem ligada diretamente à circulação interna de veículos.

Guarda Corpo - É a vedação de proteção contra quedas.

Gêneros Alimentícios - Substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada destinada 
a fornecer ao organismo humano os elementos normais a sua formação, manutenção e ao seu desenvolvimento.

Habite-se - Documento expedido pela Municipalidade, que autoriza a ocupação de uma edificação.

Habitação - Lugar ou casa onde se habita, morada ou residência.
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Hachura - Raiado, que no desenho produz efeitos de sombra ou meio tom.

Hall - Dependência de uma edificação que serve de ligação entre outros compartimentos.

Índice de Aproveitamento - É calculado para expressar a área máxima da construção permitida; relação entre a soma das áreas construídas 
sobre um terreno e a área desse mesmo terreno.

Infração da Lei - Violação da lei.

Infrator - Todo aquele que cometer, mandar ou auxiliar a praticar infração.

Jirau - Piso intermediário dividindo compartimento existente com área até 1/4 (um quarto) da área do compartimento.

Kit - Pequeno compartimento de apoio aos serviços de copa de cada pavimento nas edificações comerciais.
Kitchenete - Unidade residencial formada de sala, quarto, banheiro e pequena cozinha, não necessariamente separada da sala.

Ladrão - Tubo de descarga colocado nos reservatórios de água, banheiro, pias, para escoamento automático do excesso de água.

Lavabo - Instalação sanitária composta de pia e vaso sanitário.

Lavatório - Cuba para lavar as mãos, com água encanada e esgoto pluvial.

Licença - É ato administrativo vinculado e definitivo. A licença, quando concedida regularmente, gera direito subjetivo à continuidade da 
atividade licenciada nas condições estabelecidas em lei.

Licenciamento da obra - Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma obra.

Lindeiro - Limítrofe.

Logradouro Público - Toda parcela de território de propriedade pública e de uso comum da população.

Loja - Espaço reservado a comercialização de produtos.

Lote - Porção de terreno, com testada para logradouro público.

Loteamento - Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificações, com abertura, modificação ou prolongamento de vias e logradouros.

Marquise - Cobertura em balanço sobre o logradouro.

Meio-fio - Peça de pedra ou de concreto ou similar que separa em desnível o passeio da pista de rolamento.
Memorial Descritivo - Texto contendo especificações sobre materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas numa edificação ou parce-
lamento de solo.

Mezanino - Pavimento situado no interior de outro compartimento com acesso exclusivamente através deste e pé direito reduzido.

Nível de Som - dB (A) Intensidade de som medido na curva de ponderação “A” definido na NBR 10.151 - ABNT.

Mobiliário Urbano - São equipamentos de uso comercial de serviços, localizados em logradouro público.

N.D.A. - Nível de Degradação Ambiental.

Parapeito - É a vedação de proteção de sacadas.

Pára-raios - Dispositivo destinado a proteger as edificações contra os efeitos dos raios.

Parede Cega - Parede sem abertura.

Passeio - É a parte da calçada ou pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de inter-
ferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente de ciclistas.

Patamar - Superfície intermediária entre dois lances de escada.

Pavimento - Conjunto de compartimentos situados no mesmo nível, de uma edificação, entre piso de uma edificação, desconsiderados os 
mezaninos ou sobre lojas.

Pavimento Térreo - Piso ao nível da rua.

Pé Direito - Distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento.
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Penalidade - Conjunto ou sistema de penas impostas pela lei.

Playground - Local destinado à recreação infantil, aparelhado com brinquedos e/ou equipamentos de ginástica.

Perímetro Urbano - Linha que separa a zona urbana da área ou zona rural.

Plano Diretor - Conjunto de leis, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo Urbano, Perímetro 
Urbano e pelos Códigos de Posturas e Edificações.

Poluição Ambiental - Qualquer alteração das características físicas, químicas e/ou biológicas do meio ambiente, que possa importar em 
prejuízo a saúde e a segurança da população.

Poço de Iluminação - Área interna na edificação, destinada a iluminação e ventilação de compartimentos.

Prisma Interno de Iluminação e Ventilação - Poço de iluminação - área interna na edificação, destinada a iluminação e ventilação de com-
partimentos não habitáveis, também conhecido como poço de iluminação e ventilação.

Prisma Externo de Iluminação e Ventilação - Área destinada a iluminação e ventilação de compartimentos quando localizada na face externa 
das edificações.

Produto Perigoso - Toda a substância que possa ser considerada combustível, inflamável, explosiva, tóxica, corrosiva ou radioativa.

Profundidade de um Compartimento - É a distância entre a face que dispõe de abertura para insolação à face oposta.

Reconstrução - Construir de novo, no mesmo lugar e na forma primitiva qualquer obra em parte ou no todo.
Recuo - Reserva ao logradouro público de uma área pertencente à propriedade particular e destinada a futura ampliação deste logradouro.

Reforma - Obra em que altere a edificação em parte essencial por supressão, acréscimo ou modificação.

Reincidente - É quem violar os preceitos das leis, por cuja infração já tenha sido autuado e punido.

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica.

Ruído - Qualquer som que cause ou tenda a causar perturbações do sossego público ou produzir efeitos psicológicos e/ou fisiológicos ne-
gativos em seres humanos e animais.

Sacada - Construção que avança da fachada de uma parede.

Saguão - Sala de entrada da edificação onde se encontra o hall e a circulação principal.

Sala Comercial - Unidade autônoma para comércio e prestação de serviços.

Sarjeta - Escoadouro nos logradouros públicos para as águas das chuvas.

Sobreloja - Pavimento situado acima da loja, com acesso exclusivo através desta e sem numeração independente.
Sótão - Compartimento de edificação situado no interior do volume formado pelo telhado com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco 
graus).

Subsolo - Pavimento total ou parcialmente situado em nível inferior do pavimento térreo ou ao terreno natural, medido no ponto médio da 
fachada perpendicular às curvas de nível.

Sumidouro - Poço destinado a receber o efluente da fossa séptica e a facilitar sua infiltração.
Tapume - Vedação provisória feita em tábuas ou material similar para proteção de obras.

Taxa Ocupação - A relação percentual entre a projeção horizontal da edificação e a área total do terreno.

Telheiro - Superfície coberta e sem paredes em todas as faces.

Terreno Baldio - Terreno não edificado, sem proveito ou uso definido.

Terraço - Espaço descoberto sobre edifício ou ao nível de um pavimento desse.

Testada - É a linha divisória que separa o logradouro público do lote.

Unidade de Moradia - Conjunto de compartimentos de uso privativo de uma família, no caso de edifícios coincide com apartamento.

Uso Permitido - Forma de uso previsto para a área ou zona em que se localiza.

Uso Proibido - Usos incompatíveis com o zoneamento.
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Uso Permissível - Permitido somente se atendido as exigências da legislação aplicável ao caso.

Valas de Filtração - Unidade complementar de tratamento do efluente da fossa séptica, por filtração biológica, constituída de tubulação e 
leito filtrante.

Valas de Infiltração - Valas destinadas a receber o efluente da fossa séptica através de tubulação convenientemente instalada e a permitir 
sua infiltração em camadas superficiais do terreno.

Varanda - Espécie de alpendre à frente e/ou em volta de uma edificação.

Vestíbulo - Espaço entre a porta e o acesso a escada, no interior de edificações.
Vistoria - Diligência efetuada por profissionais habilitados para verificar determinadas condições das obras.

VRM - Valor de Referencia Municipal.

Zoneamento - Repartição da cidade e das áreas urbanizáveis segundo a sua precípua destinação de uso e ocupação do solo; visa dar a cada 
região utilização mais adequada em função do sistema viário; recursos naturais, topografia e a infraestrutura existente através da criação 
de zonas de uso e ocupação.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS
CAPÍTULO I
DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS A PROJETAR E A CONSTRUIR

Art. 5°. São considerados profissionais legalmente habilitados para projetar, orientar, administrar e executar obras no Município de Irani , os 
registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e inscrito no Município de Irani .

Art. 6°. Somente os profissionais inscritos como determina o artigo anterior, poderão ser responsáveis por projetos, cálculos e memoriais 
apresentados a Municipalidade ou assumir a responsabilidade pela execução de obras.

CAPÍTULO II
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS

Art. 7°. A execução de quaisquer das atividades citadas no artigo 2º deste Código, com exceção de demolição será precedida dos seguintes 
atos administrativos:
I - consulta de viabilidade técnica para construção;
II - análise do Projeto Arquitetônico e Hidro-sanitário;
III - aprovação dos projetos definitivos;
IV - alvará de construção (Licenciamento da Obra);
V - alinhamento para construção.
§ 1º A aprovação e licenciamento da obra de que tratam os itens III e IV poderão ser requeridos simultaneamente, devendo neste caso, os 
projetos estarem de acordo com todas as exigências deste Código.

§ 2º Incluem-se no disposto neste artigo todas as obras do Poder Público, tendo seu exame preferência sobre quaisquer pedidos.

SEÇÃO I
DA CONSULTA DE VIABILIDADE TÉCNICA

Art. 8°. Antes de solicitar aprovação do projeto o requerente deverá efetivar a Consulta de Viabilidade Técnica através do preenchimento 
de formulário próprio cedido pela Municipalidade.

§ 1º Ao requerente cabe as indicações:
a) título de propriedade do imóvel;
b) nome e endereço do proprietário;
c) endereço da obra (logradouro, quadra, lote, bairro);
d) destinação da obra (residencial, comercial, industrial e outros);
e) materiais construtivos (alvenaria, madeira ou mista);
f) croqui de situação do lote.

§ 2º À Municipalidade cabe as indicações por escrito: das normas urbanísticas incidentes sobre o lote (zona de uso, taxa de ocupação, 
coeficiente de aproveitamento, recuos e afastamentos mínimos).

§ 3º A Consulta de Viabilidade Técnica deverá ser respondida num prazo máximo de 8 (oito) dias úteis.

§ 4º A Consulta de Viabilidade terá validade de 180 dias, podendo ser prorrogada por mais 120 dias a pedido, por escrito, da parte interes-
sada observando, sempre a legislação vigente na data da solicitação.

SEÇÃO II
DA ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÔNICO E HIDRO-SANITÁRIO
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Art. 9°. A partir das informações prestadas pela Municipalidade na Consulta de Viabilidade Técnica, o requerente poderá solicitar a análise 
do Projeto Arquitetônico, mediante requerimento e Plantas exigidas nos itens III, IV, V e VII do artigo 10 deste Código.

§ 1º As plantas para a apreciação prévia do Projeto Arquitetônico serão entregues em duas vias, uma das quais ficará com a Municipalidade.

§ 2º A análise do Projeto Arquitetônico deverá ser efetuada num prazo máximo de 8 (oito) dias úteis.

SEÇÃO III
DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ANÁLISE

Art. 10. Após a Consulta de Viabilidade Técnica e da análise prévia do Projeto Arquitetônico, o requerente apresentará o Projeto Arquitetô-
nico Definitivo composto e acompanhado de:
I - requerimento solicitando a aprovação do Projeto Definitivo, assinado pelo proprietário ou representante legal. O Alvará de Construção 
(Licenciamento da Obra) poderá ser solicitado simultaneamente;
II - documento de solicitação do Alvará de Construção preenchido;
III - planta de situação/locação na escala 1:500 ou maior onde constarão:
a) orientação do Norte (Verdadeiro ou Magnético);
b) indicação do lote na quadra (amarração com a respectiva distância a uma esquina);
c) dimensões do lote;
d) entrada de veículos;
e) posição do posteamento em relação ao lote;
f) projeção da edificação ou edificações dentro do lote, localizando rios, mananciais, córregos ou outros elementos que possam orientar a 
decisão das autoridades competentes;
g) posição da edificação ou edificações em relação às linhas divisórias do lote (afastamentos) e a outras construções nele existente.
IV - planta baixa de cada pavimento não repetido, na escala 1:50, contendo:
a) as dimensões e áreas de todos os compartimentos, inclusive dimensões dos vãos de iluminação, garagens, áreas de estacionamento;
b) destinação ou finalidade de cada compartimento, bem como outras informações necessárias a perfeita compreensão do projeto;
c) indicação das espessuras das paredes e dimensões internas e externas totais da obra;
d) indicação dos cortes longitudinais e transversais.
V - cortes longitudinais e transversais na mesma escala da planta baixa, com a indicação dos elementos necessários para um perfeito enten-
dimento do projeto, tais como: pé direito, cotas de nível, alturas das janelas, peitoris e perfis do telhado. No mínimo um dos cortes deverá 
passar pelo banheiro, cozinha e circulação vertical (se houver);
VI - planta de cobertura com indicação dos caimentos na escala que se fizer necessária para compreensão do projeto. A planta de cobertura 
poderá ser elaborada conjuntamente com a planta de situação/locação;
VII - elevação das fachadas voltadas para as vias públicas na mesma escala da planta baixa;
VIII - projetos complementares;
IX - matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, e se for o caso, também a autorização para construção 
firmada pelo proprietário e usufrutuário quando houver;
X - fotocópia do carnê de IPTU.

§ 1º Em todas as peças gráficas dos itens IV, V, VI e VII deverão constar as especificações dos materiais utilizados.

§ 2º A escala não dispensará a indicação de cotas que prevalecerão no caso de divergência com as medidas tomadas no desenho e havendo 
divergência entre a soma das cotas parcial e total, prevalecerá a cota total.

§ 3º Nos casos de projetos para construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas poderão ser alteradas devendo, 
contudo ser consultado previamente o órgão competente da Municipalidade.

§ 4º Todas as pranchas relacionadas nos itens anteriores deverão ser apresentadas em 3 (três) vias, uma das quais será arquivada no órgão 
competente da Municipalidade e as outras serão devolvidas ao requerente após a aprovação, contendo em todas as folhas os carimbos de 
aprovação e as rubricas dos técnicos encarregados.

§ 5º O Projeto de uma construção será examinado em função de sua utilização lógica e não apenas pela sua denominação em planta.

Art. 11 - As edificações para habitações populares poderão utilizar projetos padrão disponíveis na Municipalidade, ficando sujeitas ao aten-
dimento no disposto em regulamento específico.

SEÇÃO IV
DOS PROJETOS COMPLEMENTARES

Art. 12. Os Projetos Complementares citados no Item VIII do artigo 10 para atendimento deste Código são os seguintes: Hidro-Sanitário, 
Elétrico, Estrutural e Prevenção Contra Incêndio.
I - O projeto Hidro-Sanitário será exigido para toda a edificação servida de água e deverá:
a) ser apresentado em conformidade com as Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT;
b) atender ao que dispõe o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto Sanitário da Concessionária local – CASAN.
II - O Projeto Elétrico obedecerá as normas estabelecidas pela ABNT e Concessionária local de energia elétrica – CELESC, sendo exigido para 
todas as edificações industriais e demais edificações com área igual ou superior a 70m² (setenta metros quadrados).
III - O Projeto Estrutural poderá ser solicitado pela Municipalidade para arquivamento, sempre que:
a) tratar-se de edifício com 4 (quatro) ou mais pavimentos;
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b) tratar-se de área construída igual ou superior a 1000m² (um mil metros quadrados);
c) a seu entendimento se julgar necessário.
IV - O Projeto de Prevenção Contra Incêndios deverá atender legislação pertinente e ser aprovado pela unidade do Corpo de Bombeiros.

§ 1º Não havendo profissional habilitado na unidade do Corpo de Bombeiros, a Municipalidade poderá exigir cópia do Projeto de Prevenção 
Contra Incêndios, bem como a ART ou RRT do profissional responsável.

§ 2º No item III deste artigo, para efeito da definição do número de pavimentos será considerados sempre o térreo e subsolo.

§ 3º O Projeto Estrutural não merecerá análise da Municipalidade, sendo exigida tão somente a entrega da respectiva ART devidamente 
registrada junto ao CREA/SC.

SEÇÃO V
DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (LICENCIAMENTO DA OBRA)

Art. 13. Após a análise dos elementos fornecidos e, se os mesmos estiverem de acordo com a legislação pertinente, a Municipalidade apro-
vará o Projeto e fornecerá ao requerente o Alvará de Construção mediante:
I - requerimento solicitando o Alvará de Construção, dirigido à Secretaria competente e mencionando o nome do proprietário e do profis-
sional habilitado responsável pela execução dos serviços;
II - título de propriedade ou se o proprietário da obra não for o proprietário do terreno, uma prova do acordo entre ambos, por escrito;
III - em casos de construções até 2 m (dois metros) do alinhamento dos logradouros públicos, a execução de Tapume, de acordo com o 
disposto neste Código.

Parágrafo Único. Deverá constar do Alvará de Construção:
a) nome do proprietário;
b) número do requerimento solicitando aprovação do Projeto;
c) descrição sumária da obra, com indicação da área construída, finalidade e materiais construtivos;
d) local da obra;
e) profissional responsável pelo projeto e pela execução devidamente inscrito nos órgãos competentes;
f) nome e assinatura da autoridade da Municipalidade, assim como qualquer outra indicação que for julgada necessária.

Art. 14. O alvará de construção será válido pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de sua expedição, devendo ser 
renovado anualmente. Se a obra não for iniciada dentro do prazo de um ano, o Alvará perderá sua validade.

§ 1º Para efeito deste código, uma obra será considerada iniciada, desde que suas fundações e vigas de baldrame estejam concluídas.

§ 2º Considera-se prescrito o alvará de construção que após ser iniciada a obra, sofrer interrupção superior a 360 (trezentos e sessenta) 
dias.

§ 3º Após a caducidade do primeiro alvará, se a parte interessada quiser iniciar a obra, deverá requerer e pagar novo licenciamento, desde 
que ainda válido o Projeto aprovado.

§ 4º Esgotado o prazo de validade do alvará de construção e não estando concluída a obra, só será prorrogada a licença mediante o paga-
mento dos tributos legais.

Art. 15. Depois de aprovado o Projeto Definitivo e expedido o Alvará de Construção, se houver alteração no Projeto, o interessado deverá 
requerer nova aprovação, conforme Seção II, do Capítulo III, do Título II, deste Código.

Art. 16. A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeito de fiscalização, o alvará de construção será mantido no local da obra, 
juntamente com o projeto aprovado.

Art. 17. Salvo a necessidade do andaime ou tapume, hipótese em que será obrigatória a licença, ficam dispensados de apresentação de 
projeto e requerimento para expedição de alvará de construção:
I - pequenos consertos ou reparos, em prédios em que não se alterem os elementos geométricos e sistema estrutural, tais como os serviços 
de pintura, consertos em assoalhos, esquadrias, paredes;
II - construção de muros de divisa até altura de 1,80 mts, ;
III - rebaixamento de meio-fio e conserto de pavimentação;
IV - construção de dependências não destinadas à moradia, uso comercial e industrial, tais como: telheiros, depósitos de uso doméstico, 
viveiros, caramanchões ou similar, com área máxima de 12m² (doze metros quadrados), desde que não fiquem situados no alinhamento do 
logradouro ou em áreas non aedificandi;
V - construção de pequenos barracões provisórios destinados a depósito de materiais durante a construção de edificações (somente quando 
aprovado o projeto e a respectiva licença) que deverão ser demolidos logo após o término das obras.

Parágrafo Único. A Municipalidade reserva-se o direito de exigir o projeto das obras especificadas neste artigo, sempre que julgar necessário.

Art. 18. Nas construções existentes nos logradouros para os quais seja obrigatório o afastamento do alinhamento, não serão permitidas 
obras de construção, reconstrução parcial ou total, modificações e acréscimos que não respeitem o afastamento do alinhamento.

Art. 19. A Municipalidade terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias para aprovação do Projeto Definitivo e expedição do Alvará de Construção, 
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a contar da data de entrada do requerimento no protocolo da Municipalidade ou da última chamada para esclarecimento, desde que o Pro-
jeto apresentado esteja em condições de aprovação.

Art. 20. A construção dentro das especificações deste Código, mas sem alvará de construção, está sujeita a multa conforme Seção I, Capí-
tulo Único, Título V deste Código.

Parágrafo único. A construção fora das especificações do Plano Diretor está sujeita à demolição por ato do Executivo Municipal, podendo ser 
concedido um prazo de até 90 (noventa) dias para sua legalização, sem dispensa de multa correspondente.

Art. 21. Ficarão suspensos os alvarás de construção das obras que não tenham sido iniciadas até a data de publicação deste Código e que 
estejam com seu prazo de validade vencido.

Parágrafo Único. Para reavaliação dos projetos e alvarás de construção acima citados, não serão cobradas as taxas desde que as áreas 
sejam equivalentes.

CAPÍTULO III
DAS NORMAS TÉCNICAS
SEÇÃO I
DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Art. 22. Os Projetos somente serão aceitos quando legíveis e de acordo com as Normas usuais de desenho arquitetônico, estabelecidas pela 
ABNT.

§ 1º As folhas do Projeto deverão seguir as normas da ABNT quanto aos tamanhos escolhidos, sendo apresentadas em cópias dobradas, 
tomando-se por tamanho padrão um retângulo de 21,0cm x 29,7cm (tamanho A4), com número ímpar de dobras, tendo margem de 1,0cm 
em toda a periferia da folha, exceto na margem lateral esquerda, a qual será de 2,5cm (orelha) para fixação em pastas.

§ 2º No canto inferior direito da (s) folha (s) do Projeto será delimitado um quadro legenda com 17,5cm de largura e 29,7cm de altura 
(tamanho A4), reduzidas as margens, onde constarão :
I - representação gráfica ocupando o extremo inferior com dimensões de 17,5 cm de largura x 9,0 cm de altura, especificando :
a) natureza e destino da obra;
b) referência da folha (conteúdo, plantas, cortes e elevações e etc.);
c) tipo de projeto (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidro-sanitário, etc.);
d) indicação do nome e assinatura do requerente, do autor do projeto e do responsável técnico pela execução da obra sendo estes últimos, 
com indicação dos números dos Registros no CREA e/ou CAU e na Municipalidade;
e) data;
f) escala;
g) nome do desenhista;
h) no caso de vários desenhos de um Projeto que não caibam em uma única folha será necessário numerá-las em, ordem crescente.
II - espaço reservado para a colocação da área do lote, áreas ocupadas pela edificação já existente e da nova construção, reconstrução, 
reforma ou ampliação, discriminadas por pavimento ou edículas;
III - espaço reservado a Municipalidade e demais órgãos competentes para aprovação, observações e anotações.
§ 3º Nos Projetos de reforma, ampliação ou reconstrução, as peças gráficas serão apresentadas:
I - obrigatório:
a) em traço cheio, as partes conservadas (existentes);
b) em hachurado, as partes a construir ou renovar;
c) em tracejado, as partes a demolir ou retirar.
II - complementar facultativa:
a) em traço cheio (azul ou preto), as partes conservadas (existentes);
b) em hachurado (vermelho), as partes a construir ou renovar;
c) em tracejado (amarelo), as partes a demolir ou retirar.

SEÇÃO II
DAS MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS APROVADOS

Art. 23. Para modificações em projeto, assim como para alteração do destino de qualquer compartimento constante do mesmo, será neces-
sária a aprovação de projeto modificado.

§ 1º O requerimento solicitando a aprovação do projeto modificado deverá ser acompanhado de cópia do projeto anteriormente aprovado 
e quando já expedido, também do respectivo alvará de construção.

§ 2º A aprovação do projeto modificado será anotada no alvará de construção se anteriormente aprovado, que será devolvido ao requerente 
juntamente com o Projeto.

SEÇÃO III
DO HABITE-SE E DA ACEITAÇÃO DE OBRAS PARCIAIS

Art. 24. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria da Municipalidade e expedido o respectivo habite-se.
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§ 1º O habite-se é solicitado à Municipalidade, pelo proprietário através de requerimento assinado por este, acompanhado da respectiva 
certidão de vistoria sanitária.

§ 2º O habite-se só será expedido quando a edificação apresentar condições de habitabilidade, estando em funcionamento as instalações 
hidro-sanitárias, elétricas, prevenção de incêndio e demais instalações necessárias.

§ 3º A Municipalidade tem um prazo de 20 (vinte) dias, para vistoriar a obra e para expedir o habite-se, juntamente com a numeração.

Art. 25. Poderá ser concedido o habite-se parcial, ou seja, a autorização para utilização das partes concluídas de uma obra em andamento 
desde que atendido o que segue:
I - que não haja perigo para o público ou para os habitantes da edificação;
II - quando estiverem concluídas a estrutura, a alvenaria os fechamentos, os revestimentos externos, instalações elétricas e hidráulicas 
comuns a todas as unidades e que permitam o uso da unidade objeto do habite-se parcial;
III - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e houver utilização independente destas partes;
IV - quando um elevador esteja funcionamento em se tratando de unidade acima da quarta laje contando a do pavimento de acesso;
V - quando se tratar de unidade habitacional parte de um conjunto habitacional, deverá toda a infra estrutura comum estar concluída;
VI - quando se tratar de mais de um prédio licenciados por um só alvará e construídos no interior de um mesmo lote devendo as obras 
necessárias para o perfeito acesso e infra-estrutura comuns estarem concluídos.

Art. 26. Terminada a obra de construção, modificação ou acréscimo, deverá ser requerida sua aceitação, pelo proprietário ou responsável 
pela execução, através do requerimento do habite-se.

§ 1º A Municipalidade só fornecerá o habite-se à obras regularizadas através de aprovação de projeto e alvará de construção.

§ 2º Nenhum prédio novo, ou em obra de reforma, será habitado sem que primeiro seja efetuado a vistoria administrativa, estando em 
funcionamento as instalações hidro-sanitárias, elétricas e prevenção contra incêndios e demais instalações necessárias.

SEÇÃO IV
DAS VISTORIAS

Art. 27. A Municipalidade fiscalizará as diversas obras requeridas, a fim de que as mesmas estejam de acordo com disposições deste Código, 
demais leis pertinentes e de acordo com os projetos aprovados.

§ 1º Os fiscais do Município de Irani terão ingresso a todas as obras mediante a apresentação de prova de identidade, independentemente 
de qualquer outra formalidade.

§ 2º Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades legais, inspecionar bens e papéis de qualquer 
natureza, desde que constituam objeto da presente legislação.

Art. 28. Em qualquer período da execução da obra, o órgão competente da Municipalidade poderá exigir que lhe sejam exibidos as plantas, 
cálculos e demais detalhes que julgar necessário.

Art. 29. Se, por ocasião da vistoria, for constatado que a edificação não foi construída, ampliada, reconstruída ou reformada de acordo 
com o projeto aprovado o responsável técnico e o proprietário serão notificados, de acordo com as disposições deste Código e intimados a 
legalizar as obras, caso as alterações possam ser executadas ou a fazer a demolição ou modificações necessárias para regularizar a situação 
da obra, de acordo com o projeto.

Parágrafo Único. A vistoria para expedição da Certidão de Vistoria Sanitária deverá ser solicitada pelo proprietário junto ao Departamento 
de Vigilância Sanitária Municipal, enquanto os elementos que compõem o quadro sanitário estejam a descoberto e possibilitem perfeita 
identificação das soluções propostas no projeto.

SEÇÃO V
DAS OBRAS PARALISADAS

Art. 30. No caso de se verificar a paralisação de uma obra por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser feito o fechamento do terreno 
no alinhamento do logradouro, dotado de portão de entrada.

Parágrafo Único. No caso de continuar paralisada a obra, depois de decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias, será feito pelo órgão 
competente da Municipalidade o exame do local, a fim de verificar se a construção oferece perigo e promover as providências julgadas 
convenientes, nos termos do Capítulo único, do Título V deste Código, que trata das penalidades.

Art. 31. As disposições desta Seção serão aplicadas também as obras que já se encontram paralisadas na data de vigência deste Código, 
contando-se o prazo do artigo anterior a partir da data de vigência do presente Código.

SEÇÃO VI
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 32. A responsabilidade pelos projetos cabe exclusivamente aos profissionais que os assinarem como autores e a execução das obras 
os que tiverem assinado como seus responsáveis, não assumindo a Municipalidade, em consequência da aprovação qualquer tipo de 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 277

responsabilidade.

Art. 33. As penalidades impostas aos profissionais de Engenharia e Arquitetura pelo CREA e/ou CAU serão observadas pela Municipalidade 
no que lhe couber.

Art. 34. Se no decurso da obra o responsável técnico quiser dar baixa de responsabilidade assumida por ocasião da aprovação do projeto, 
deverá comunicar por escrito a Municipalidade essa pretensão, a qual só será concedida após vistoria procedida pela Municipalidade e se 
nenhuma infração for verificada.

§ 1º Realizada a vistoria, será intimado o interessado para que dentro de 3 (três) dias úteis, sob pena de embargo e/ou multa, apresentar 
novo responsável técnico o qual deverá satisfazer as condições deste Código e assinar também a comunicação a ser dirigida à Municipali-
dade.

§ 2º A comunicação da baixa de responsabilidade poderá ser feita conjuntamente com a assunção do novo responsável técnico, desde que 
o interessado e os dois responsáveis técnicos assinem conjuntamente.

Art. 35. Poderá, ainda, ser concedida a exoneração de qualquer responsabilidade do autor do projeto, desde que este o requeira, fundamen-
tado em alteração feita ao projeto à sua revelia ou contra sua vontade, com os serviços suspensos de imediato.

SEÇÃO VII
DA LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 36. A demolição de qualquer edificação, excetuados apenas os muros de fechamento até 3,00 m (três metros) de altura, só poderá ser 
executada mediante licença expedida pela Municipalidade.

§ 1º Qualquer edificação que esteja a juízo do departamento competente da Municipalidade, ameaçada de desabamento, deverá ser de-
molida pelo proprietário, este se recusando a fazê-lo, a Municipalidade executará a demolição, cobrando do mesmo por despesas corres-
pondentes.

§ 2º Tratando-se de edificação com mais de dois pavimentos, ou que tenha 6,00 m (seis metros) ou mais de altura, a demolição só poderá 
ser efetuada sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

§ 3º No caso de edificação no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote, mesmo que seja de um só pavimento será 
exigida a responsabilidade de profissional habilitado.

§ 4º Em qualquer demolição o profissional responsável ou o proprietário, conforme o caso, providenciará a construção de tapumes e demais 
medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos proprietários e do público, das benfeitorias do logradouro e propriedades 
vizinhas.

§ 5º A Municipalidade poderá, sempre que julgar conveniente, estabelecer horário dentro do qual uma demolição deva ou possa ser exe-
cutada.
§ 6º O requerimento em que for solicitada a licença para uma demolição, será assinado pelo profissional responsável juntamente com o 
proprietário.

§ 7º No pedido de licença para a demolição deverá constar o prazo de duração dos trabalhos, o qual poderá ser prorrogado atendendo 
solicitação justificada do interessado e a juízo da Municipalidade, salvo os casos fortuitos e de força maior, quando o prazo será prorrogado 
automaticamente pelo tempo do evento.

§ 8º Caso a demolição não fique concluída dentro do prazo prorrogado, o responsável ficará sujeito às multas previstas neste Código.

§ 9º Em casos especiais, a Municipalidade poderá exigir obras de proteção para demolição de muro de altura inferior a 3,00m (três metros).

SEÇÃO VIII
DAS OBRIGAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS

Art. 37. Para fins de documentação e fiscalização, os alvarás de alinhamento, nivelamento e licença para obras em geral, deverão permane-
cer no local das mesmas, juntamente com o projeto aprovado.

Parágrafo Único. Esses documentos deverão ser protegidos contra a ação do tempo e facilmente acessíveis à fiscalização da Municipalidade, 
durante as horas de trabalho.

Art. 38. Salvo o disposto no artigo 17, desta lei, todas as obras deverão ser executadas de acordo com o projeto aprovado nos seus ele-
mentos geométricos essenciais, a saber:
I - altura da edificação;
II - os pé-direitos;
III - a espessura das paredes mestras, as seções das vigas, pilares e colunas;
IV - a área dos pavimentos e compartimentos;
V - as dimensões das áreas e passagens;
VI - a posição das paredes externas;
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VII - a área e a forma da cobertura;
VIII - a posição e dimensão dos vãos externos;
IX - as dimensões das saliências;
X - planta de localização aprovada.

Art. 39. Durante a execução das obras, o profissional responsável e/ou proprietário deverá por em prática todas as medidas necessárias 
para garantir a segurança dos operários, do público e das propriedades vizinhas e providenciar para que o leito do logradouro no trecho 
abrangido pelas mesmas obras seja permanentemente mantido em perfeito estado de limpeza.

§ 1º Quaisquer detritos caídos das obras assim como resíduos de materiais que ficarem sobre parte do leito do logradouro público, deverão 
ser imediatamente recolhidos sendo, caso necessário, feita a varredura de todo o trecho do mesmo logradouro cuja limpeza ficar prejudi-
cada, além de irrigação para impedir o levantamento do pó.
§ 2º O responsável por uma obra deverá pôr em prática todas as medidas necessárias no sentido de evitar incômodos para a vizinhança 
pela queda de detritos nas propriedades vizinhas, pela produção da poeira ou ruído excessivo.

TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Art. 40. Para fins deste Código, uma construção é caracterizada pela existência do conjunto de elementos construtivos contínuos em suas 
3 (três) dimensões, com um ou vários acessos às circulações ao nível do pavimento de acesso.

Art. 41. Dentro de um lote, uma construção ou edificação é considerada isolada das divisas quando a área livre, em torno do volume edifi-
cado é contínua em qualquer que seja o nível do piso considerado.

Art. 42. Dentro de um lote, uma construção ou edificação é considerada contígua a uma ou mais divisas, quando a área deixar de contornar, 
continuamente, o volume edificado no nível de qualquer piso.

Art. 43. Quando num lote houver duas edificações, formar-se-á o “Grupamento de Edificações”, que, conforme suas utilizações poderá ser 
residencial ou não residencial.

Art. 44. Conforme a utilização a que se destina, as edificações classificam-se em:
I - residenciais;
II - não residenciais;
III - mistas.

CAPÍTULO I
DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

Art. 45. Segundo o tipo de utilização, as edificações residenciais subdividem-se em:
I - edificações residenciais unifamiliares;
II - edificações residenciais multifamiliares.
Parágrafo único. Toda unidade residencial será constituída de no mínimo 1 (um) compartimento habitável, desde que tenha área não inferior 
à 20,00m² (vinte metros quadrados), com instalações sanitárias e uma cozinha.

SEÇÃO I
DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES

Art. 46. Uma edificação é considerada unifamiliar quando nela existir uma única unidade residencial, podendo ser:
I - isoladas;
II - geminadas.

Subseção I
Das Edificações Residenciais Unifamiliares Isoladas

Art. 47. Uma residência é considerada isolada quando sozinha ocupar o interior de um lote.

Subseção II
Das Edificações Residenciais Unifamiliares Geminadas

Art. 48. Consideram-se residências geminadas, duas unidades de residências contíguas, que possam usar uma parede comum em alvenaria, 
alcançando até a altura da cobertura, constituindo no seu aspecto externo uma unidade arquitetônica homogênea, não implicando simetria 
bilateral.
§ 1º Além do disposto no que couber, as residências geminadas obedecerão o que segue:
a) cada unidade deverá ter acesso independente;
b) ter no máximo 2 (dois) pavimentos por unidade residencial, sendo permitido 1 (um) subsolo;
c) ter instalações elétricas, hidrosanitárias e complementares independentes.

§ 2º O lote das residências geminadas, só poderá ser desmembrado quando cada unidade tiver dimensões de lote estabelecidas pela Lei 
do Plano Diretor, Parcelamento do Solo Urbano e as residências, isoladamente estejam de acordo com este Código e a Lei do Plano Diretor 
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e Tabelas de Zoneamento.

SEÇÃO II
DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

Art. 49. Uma edificação é considerada multifamiliar, quando existem na mesma edificação duas ou mais unidades residenciais, podendo ser:
I - edificação residencial multifamiliar permanente;
II - edificação residencial multifamiliar transitória;
III - edificações residenciais coletivas.

Subseção I
Das Edificações Residenciais Multifamiliares Permanentes

Art. 50. São consideradas neste caso as edificações que comportam mais de duas unidades residenciais autônomas, agrupadas verticalmen-
te, com áreas comuns de circulação interna e acesso ao logradouro público e estas possuirão sempre:
I - portaria com caixa de distribuição de correspondência em local centralizado;
II - instalação de interfone, para edificações com 3 (três) pavimentos ou mais;
III - local centralizado - Equipamento para coleta de lixo ou resíduos de sua eliminação;
IV - equipamentos para extinção de incêndio, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros e disposições do presente Código;
V - área de recreação proporcional ao número de compartimentos habitados, de acordo com o abaixo previsto:
a) proporção mínima de 6,00 por unidade habitacional não podendo ter área inferior à 40,00m² (quarenta metros quadrados);
b) admitindo-se particionamento em no máximo duas áreas isoladas;
c) obrigatoriedade de nela se inscrever uma circunferência com raio mínimo de 2,50m. (dois metros e cinquenta centímetros);
d) facilidade de acesso através de partes comuns afastadas dos equipamentos coletores de lixo e centrais de gás, isoladas das passagens 
de veículo.
VI - local para estacionamento ou guarda de veículos;
VII - instalação de tubulação para antenas de TV;
VIII - instalação de tubulação para telefone e dados;
IX - instalação de para-raios;
X - central de gás de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros.

Art. 51. As edificações residenciais multifamiliares permanentes podem apresentar-se sob forma de conjuntos habitacionais, podendo se 
apresentar na forma de:
a) Condomínios verticais - Os conjuntos habitacionais verticais poderão ser constituídos por um ou mais blocos de edifícios de habitação, 
com área de uso comum, implantados no mesmo terreno;
b) Condomínios horizontais - Os conjuntos habitacionais horizontais, receberão regulamentação própria, podendo ser executados nas zonas 
constantes na Tabela I – Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Anexo IV da Lei de Parcelamento e Uso e ocupação do Solo, parte inte-
grante do conjunto de leis que formam o Plano Diretor.

Art. 52. Qualquer conjunto habitacional deverá estar de acordo com o traçado do sistema viário básico, com as diretrizes urbanísticas e de 
preservação ambiental, determinadas pelo Município com a Lei do Plano Diretor, Tabela de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, dispo-
sições relativas ao Parcelamento de Solo e demais parâmetros estabelecidos por regulamento específico, de modo a garantir a adequada 
integração com a estrutura urbana existente.

Parágrafo Único. Os conjuntos habitacionais de que trata o artigo 51 deverão observar o que dispõe este Código sobre estacionamento de 
áreas residenciais.

Subseção II
Das Edificações Residenciais Multifamiliares Transitórias

Art. 53. Entende-se por edificações residenciais multifamiliares transitórias, as edificações destinadas a hotéis, motéis, apart-hotéis e con-
gêneres, sendo que existirão sempre, como parte comuns obrigatórias:
I - hall de recepção com serviço de portaria e comunicação, e no caso dos hotéis, sala de estar ou visitas;
II - entrada de serviço independente da entrada de hóspedes;
III - compartimento próprio para administração;
IV - compartimento para rouparia e guarda de utensílios de limpeza em cada pavimento;
V - acesso e condições de utilização especial de pelo menos uma unidade de dormitório para usuários de cadeiras de rodas;
VI - equipamentos para extinção de incêndio, de acordo com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros e disposições deste Código;
VII - instalações sanitárias;
VIII - ter piso e paredes de copas, cozinhas, dispensas e instalações sanitárias de uso comum, até a altura mínima de 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros), revestidos com material lavável e impermeável;
IX - ter vestiários e instalações sanitárias privativos para pessoal de serviço;
X - todas as demais exigências contidas na legislação sanitária estadual;
XI - local fechado e interno à edificação para depósito de lixo.

§ 1º Nos hotéis as instalações sanitárias deverão ser na proporção mínima de um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório para cada grupo 
de 04 (quatro) quartos por pavimento, devidamente separados por sexo.

§ 2º Nos motéis, edificações com características horizontais, cada unidade de hospedagem deve ser constituída de, no mínimo, quarto e 
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instalação sanitária, podendo dispor de uma garagem abrigo ou vaga para estacionamento.

Art. 54. A adaptação de qualquer edificação para sua utilização como hotel, motel, apart-hotel e congêneres terá que atender integralmente 
todos os dispositivos do presente Código.

Art. 55. Deverá ser previsto o local para embarque e desembarque de usuários, bem como estacionamento de veículos, segundo capítulo 
específico deste Código que trata dos estacionamentos.

Subseção III
Das Edificações Residenciais Coletivas

Art. 56. Edificações residenciais multifamiliares coletivas são aquelas nas quais as atividades residenciais se desenvolvem em comparti-
mentos de utilização coletiva, como dormitórios, salões de refeições, sanitários comuns, podendo ser: internatos, pensionatos, asilos ou 
orfanatos, e congêneres.

CAPITULO II
DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

Art. 57. As edificações não residenciais são aquelas destinadas a:
I - comércio, negócios e atividades profissionais;
II - uso industrial;
III - usos de saúde;
IV - estabelecimentos educacionais;
V - locais de reunião;
VI - usos especiais diversos.

SEÇÃO I
DAS EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, NEGÓCIOS E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Art. 58. As unidades destinadas a comércio, negócios e atividades profissionais são as lojas, salas e escritórios sendo que:
I - entende-se por loja o espaço destinado a comercialização de produtos;
II - entende-se por sala ou escritório o espaço destinado à prestação de serviços.

Art. 59. As edificações destinadas ao comércio, negócios ou atividades profissionais além dos demais dispositivos deste Código, terão obri-
gatoriamente marquise quando no alinhamento, definidas em Seção especial deste Código, devendo também atender as exigências contidas 
na legislação sanitária estadual e outras legislações específicas.
Art. 60. As edificações destinadas ao comércio em geral deverão obedecer aos seguintes requisitos quanto ao pé direito:
I - 3,00m. (três metros) quando a área do compartimento for de até 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados);
II - 3,50m. (três metros e cinquenta centímetros) quando a área do compartimento for superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros 
quadrados).

Art. 61. O hall das edificações comerciais observará:
I - quando houver um só elevador, no mínimo 10,00m² (dez metros quadrados) e dimensão mínima de 2,40m (dois metros e quarenta 
centímetros);
II - a área do hall aumentada em 30% (trinta por cento) por elevador excedente;
III - quando os elevadores se situarem no mesmo lado do hall, dimensão mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros).

Art. 62. Todas as unidades das edificações comerciais deverão ter sanitário:
I - acima de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) da área total é obrigatória a construção de sanitários separados para os dois 
sexos, na proporção de um sanitário a cada 200,00m² (duzentos metros quadrados) de área acrescida;
II - quando se tratar de um conjunto de lojas ou salas em um mesmo pavimento, poderá ser feito um agrupamento de instalações sanitá-
rias, observado o item I deste artigo.

Art. 63. As galerias comerciais além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão:
I - ter pé direito mínimo de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);
II - ter largura mínima igual 3,00m (três metros), para extensão de no máximo l5,00 m (quinze metros) e para cada 5,00 m (cinco metros) 
ou fração de excesso, essa largura será aumentada em 10 % (dez por cento);
III - o hall de elevadores que se ligar as galerias não deverá interferir na circulação das mesmas.

Art. 64. Nas farmácias, os compartimentos destinados à guarda de drogas, aviamentos de receitas, curativos e aplicação de injeção, os pisos 
e as paredes deverão ter revestimento com material liso, resistente, lavável e impermeável até a altura de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros).

Parágrafo Único. As farmácias, além do disposto neste artigo, deverão atender a legislação sanitária estadual.

Art. 65. Os açougues deverão ter:
I - pisos e paredes em material resistente, durável e impermeável;
II - balcões com tampos impermeabilizados com material liso e resistente, providos de anteparo para evitar o contato do consumidor com 
a mercadoria;
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III - instalações sanitárias compostas de vaso sanitário e lavatório.

Parágrafo Único. Os açougues, além do disposto neste artigo, deverão atender a legislação sanitária estadual.

Art. 66. Nos supermercados, mercados e estabelecimentos do gênero, além das normas municipais pertinentes, o acondicionamento, a 
exposição e a venda dos gêneros alimentícios estarão sujeitos a normas de proteção à higiene e à saúde, dos órgãos estaduais e federais.

Art. 67. As edificações destinadas a comércio, serviços ou atividades profissionais deverão ter dispositivo de prevenção contra incêndio de 
conformidade com as determinações deste Código e normas específicas do Corpo de Bombeiros.

Subseção I
Dos Restaurantes, Bares, Cafés, Lanchonetes e Similares

Art. 68. As edificações tratadas nesta Subseção deverão observar no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo, que trata das 
edificações comerciais.

Art. 69. Nos locais onde houver preparo, manipulação ou depósito de alimentos, os pisos e as paredes até 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) deverão ser revestidos com material liso, resistente, lavável e impermeável.

Art. 70. As salas de refeições não poderão ter ligação direta com os compartimentos sanitários.

Art. 71. Os compartimentos sanitários destinados ao público deverão obedecer as seguintes condições:
I - para o sexo feminino, em áreas até 50,00m² (cinquenta metros quadrados), 1 (um) vaso sanitário e 1 (um) lavatório;
II - para o sexo masculino, em áreas de até 50,00m² (cinquenta metros quadrados) 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) mictório e 1 (um) lava-
tório.

Parágrafo Único. Para cada área adicional de 50,00m² (cinquenta metros quadrados) deverão acrescer-se os implementos dos itens I e II 
deste artigo.

Subseção II
Das Oficinas Mecânicas

Art. 72. As edificações destinadas a oficinas mecânicas deverão obedecer as seguintes condições:
I - ter área coberta capaz de comportar os veículos em reparo;
II - ter pé direito mínimo de 3,00m (três metros), inclusive nas partes inferiores dos mezaninos;
III - ter compartimentos sanitários e demais dependências destinadas aos empregados, de conformidade com as determinações do artigo 
62 deste Código;
IV - ter acessos e saídas devidamente sinalizados e sem barreiras visuais;
V - equipamentos prevenção de incêndio;
VI - local para depósito do lixo no interior do lote;
VII - áreas laterais fechadas com muros;
VIII - tratamento especial para resíduos, óleos e graxas, conforme legislação específica.

Art. 73. Nas edificações onde houver produção de ruídos intensos, estes deverão ser tecnicamente isolados não podendo haver propagação 
de ruídos para o exterior.

SEÇÃO II
DAS INDÚSTRIAS

Art. 74. A construção, reforma ou adaptação de prédios para uso industrial, somente será permitida em área previamente aprovada pela 
Municipalidade.

Art. 75. As edificações destinadas a indústrias em geral, fábricas e oficinas, deverão:
I - ser de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustível apenas nas esquadrias e estruturas de 
cobertura;
II - ter dispositivo de prevenção contra incêndio de conformidade com as determinações deste Código e do Corpo de Bombeiros;
III - ter 2 (dois) sanitários quando possuírem área superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados);
IV - quando seus compartimentos forem destinados à manipulação ou depósito de inflamáveis, os mesmos deverão localizar-se em lugar 
convenientemente separados, de acordo com as normas específicas relativas a segurança na utilização de inflamáveis líquidos ou gasosos, 
ditados pelos órgãos competentes;
V - seus compartimentos quando tiverem área superior a 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados), deverão ter pé direito mínimo 
de 3,20m (três metros e vinte centímetros).

Art. 76. Os fornos, máquinas, caldeiras, estufas, fogões ou quaisquer outros aparelhos onde se produza ou concentre calor deverão ser 
dotados de isolamento térmico, admitindo-se:
I - uma distância mínima de 1,00m (um metro) do teto, sendo esta distância aumentada para 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
pelo menos, quando houver pavimento superposto;
II - uma distância mínima de 1,00m (um metro) das paredes da própria edificação e 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das paredes 
das edificações vizinhas.
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Art. 77. As edificações destinadas ao uso industrial terão tratamento especial para os efluentes líquidos e gasosos, quando apresentarem 
características físico-químicas, biológicas ou bacteriológicas agressivas, obrigando-se as indústrias a esgotarem seus efluentes líquidos e/ou 
gasosos dentro dos padrões exigidos pela legislação Municipal, Estadual e Federal vigente.

§ 1º O tratamento de efluentes industriais mencionado neste artigo deverá estar instalado antes das indústrias novas começarem a operar 
e poderá ser comum a mais de uma indústria.

§ 2º O sistema de tratamento proposto, bem como memorial descritivo, planta e relatório de eficiência deverão ser apresentados ao órgão 
Estadual ou Federal competentes para análise e aprovação, e posteriormente à aprovação da Municipalidade.

§ 3º A Municipalidade poderá negar aprovação se entender que o sistema será inoperante ou aprovar em caráter temporário.

§ 4º Os despejos deverão ser emitidos em regime de vazão constante, principalmente durante o período de funcionamento da indústria.

§ 5º Os resíduos sólidos serão transportados para local designado pelo órgão de limpeza pública do Município, as expensas do proprietário 
da indústria.

§ 6º Nas indústrias a serem instaladas e nas indústrias existentes que passem a possuir lançamento de efluentes industriais, este deverá 
ser feito à montante de captação de água da própria indústria quando ambos se derem em cursos d’água.

Art. 78. Toda a indústria já instalada em que for constatado o lançamento de efluente líquido, sólido e/ou gasoso com carga considerada 
poluente, deverá apresentar dentro do prazo estipulado pela Municipalidade, sendo no máximo de 180 (cento e oitenta dias) e órgãos com-
petentes, uma solução que satisfaça a condição infringida.

Art. 79. As edificações de que tratam esta seção nunca poderão ser construídas nos limites laterais. Deverão sempre estar recuadas pelo 
menos 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) das extremidades.

Parágrafo Único. Nas divisas dos lotes industriais, com outra Zona deverá ser construída Barreira Verde, de acordo com lei específica.

Art. 80. A construção de residência em lotes industriais não altera o seu uso que é preferencialmente industrial, cabendo ao morador da 
residência, total adaptação ao uso industrial preferencial.

Parágrafo Único. Nos lotes industriais, somente será permissível a construção de uma única residência.
SEÇÃO III
DAS EDIFICAÇÕES PARA USOS DE SAÚDE

Art. 81. Consideram-se edificações para uso de saúde as destinadas à prestação de assistência médica-cirúrgica e social, com ou sem inter-
namento de pacientes, podendo ser:
I - hospitais;
II - maternidades;
III - clínicas, laboratórios de análises e prontos-socorros;
IV - postos de saúde.

Art. 82. As edificações para uso de saúde deverão obedecer além das normas deste Código, as condições estabelecidas pelas legislações 
Federal, Estadual e Municipal pertinentes a matéria.

Art. 83. A edificação para posto de saúde - estabelecimento de atendimento primário, destinado à prestação de assistência médica-sanitária 
a uma população pertencente a um pequeno núcleo - deverá ter no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:
I - espera;
II - guarda de material e medicamentos;
III - atendimento e imunização;
IV - curativos e esterilização;
V - material de limpeza;
VI - sanitário público e de funcionários;
VII - acesso e estacionamento de veículos.

Art. 84. A edificação para centro de saúde - estabelecimento de atendimento primário, destinado à prestação de assistência médica-sanitária 
a uma população determinada, tendo como característica o atendimento permanente por clínicos gerais - deverá ter, no mínimo, comparti-
mentos, ambientes ou locais para:
I - espera;
II - sanitário público e de funcionários;
III - registro e arquivo médico;
IV - administração e material;
V - consultório médico;
VI - atendimento e imunização;
VII - preparo de pacientes;
VIII - curativos e reidratação;
IX - laboratório;
X - despensa para medicamentos;
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XI - esterilização e roupa limpa;
XII - utilidade e despejo;
XIII - serviços;
XIV - acesso e estacionamento de veículos, dependendo do porte e conforme regulamento específico.

Art. 85. A edificação para clínica sem internamento - aquela destinada a consultas médicas, odontológicas ou ambas, com dois ou mais 
consultórios sem internamento - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:
I - recepção, espera e atendimento;
II - acesso e circulação de pessoas;
III - instalações sanitárias;
IV - serviços;
V - acesso e estacionamento de veículos;
VI - administração;
VII - material.
Art. 86. A edificação para clínica com internamento - destinada a consultas médicas, odontológicas ou ambas, com internamento e dois ou 
mais consultórios - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:
I - recepção, espera e atendimento;
II - acesso e circulação de pessoas;
III - instalações sanitárias;
IV - serviços;
V - acesso e estacionamento de veículos.
VI - administração;
VII - quartos ou enfermarias para pacientes;
VIII - serviços médicos-cirúrgicos;
IX - material.

Art. 87. Os laboratórios de análises clínicas, edificações nas quais se fazem exames de tecidos ou líquidos do organismo humano, deverão 
ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:
I - atendimento de clientes;
II - coleta de material;
III - laboratório propriamente dito;
IV - administração;
V - serviços;
VI - instalações sanitárias;
VII - acesso e estacionamento de veículos;
VIII - material.

Art. 88. A edificação destinada à fabricação ou manipulação de produtos farmacêuticos deverá ter, no mínimo, compartimentos para:
I - manipulação e fabricação;
II - acondicionamento;
III - laboratório de controle;
IV - embalagem de produto acabado;
V - armazenamento de produtos acabados e de material de embalagem;
VI - depósito de matéria-prima;
VII - instalações sanitárias;
VIII - serviços;
IX - acesso e estacionamento de veículos;
X - armazenamento de resíduos.

Art. 89. A edificação para hospital - estabelecimento de saúde, de atendimento de nível terciário, de prestação de assistência médica em re-
gime de internação e emergência nas diferentes especialidades médicas - deverá ter, no mínimo, compartimentos, ambientes ou locais para:
I - recepção, espera e atendimento;
II - acesso e circulação;
III - instalações sanitárias;
IV - serviços;
V - quartos ou enfermarias para pacientes;
VI - administração;
VII - serviços médicos-cirúrgicos e serviços de análise ou tratamento;
VIII - ambulatório;
IX - acesso e estacionamento de veículos;
X - disposição adequada de resíduos hospitalares.

SEÇÃO IV
DOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS

Art. 90. Os estabelecimentos educacionais, além das disposições da legislação Municipal cabível, obedecerão às condições estabelecidas 
pela legislação educacional.

Art. 91. Todo profissional responsável pela construção, reconstrução e/ou reforma de edificações destinadas ao ensino no que diz respeito à 
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orientação da construção, deverá fazê-la preferencialmente de forma que as salas de aula, de leitura, salas ambiente, biblioteca e similares 
não tenham suas aberturas externas voltadas para o sul, e situadas na face da edificação que faça ângulo menor que 45º (quarenta e cinco 
graus) com a direção leste - oeste.

Parágrafo Único. Quando as aberturas estiverem situadas entre os rumos nordeste e noroeste, deverão ser providas de elementos quebra-
sol, exceto quando o beiral avançar 1,00m (um metro) no mínimo.

Art. 92. Todo estabelecimento de ensino deverá ter seus equipamentos, revestimentos interno e externo, instalações e mobiliários de ma-
terial inócuo, a fim de garantir a segurança de seus usuários.

Subseção I
Das Salas de Aula, Salas Ambiente e Auditórios

Art. 93. Todo ambiente de ensino deverá proporcionar volume de ar equivalente a 4,00m³ (quatro metros cúbicos) por aluno.

Parágrafo Único. Quando o volume de ar por aluno for abaixo deste valor deverão ser adotadas soluções de ventilação cruzada.

Art. 94. As edificações destinadas a estabelecimentos escolares de qualquer natureza, deverão dispor de salas destinadas às aulas, corres-
pondendo a cada aluno área não inferior a 1,30m² (um metro e trinta centímetros quadrados), excluídos os corredores, áreas de circulação 
interna e áreas destinadas a professores e equipamentos didáticos.

Art. 95. Na existência de salas destinadas à aula prática, especialmente de química, física e biologia, deverão as mesmas possuir dispositivos 
apropriados para refrigeração, circulação, renovação e filtração de ar.

Art. 96. As salas ambientes, quando existirem, deverão seguir as normas da ABNT, de acordo com os cursos a que se destinarem.
Art. 97. O pé direito mínimo das salas de aula em geral, nunca poderá ser inferior a 3,00m (três metros), com o mínimo, em qualquer 
ponto de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), incluindo vigas ou luminárias, devendo ser aumentado sempre que as condições 
de iluminação natural assim exigirem.

Art. 98. A iluminação das salas de aula em geral, será sempre natural, predominando a unilateral esquerda, não se dispensando a iluminação 
artificial para as condições climatológicas peculiares e para aulas noturnas.

§ 1º Quando houver necessidade de iluminação zenital, esta deverá corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) de área do piso, devendo 
ser previstos elementos que evitem o ofuscamento.

§ 2º As aberturas nas paredes para iluminação natural, devem corresponder a uma área total mínima que atinja 30% (trinta por cento) da 
área do ambiente.

Art. 99. Os auditórios dos estabelecimentos de ensino terão área útil não inferior a 0,80m² (oitenta centímetros quadrados) por pessoa, 
observando-se ventilação adequada e perfeita visibilidade da mesa, quadros ou telas de projeção, para todos os espectadores.

Subseção II
Das Condições de Circulação

Art. 100. Todo estabelecimento de ensino deverá atender às seguintes condições em relação a área de circulação geral:
I - quanto aos corredores:
a) largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para corredores e passagens de uso coletivo;
b) nas áreas de circulação que servem às salas de aula deverá haver um acréscimo na largura de 0,20m (vinte centímetros) por sala, até o 
máximo de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);
c) acréscimo de 0,50m (cinquenta centímetros) por lado utilizado, caso seja instalado armário ou vestiário.
II - quanto às portas:
a) as portas de comunicação dos ambientes com as circulações deverão ter largura mínima de 0,90m (noventa centímetros);
b) as portas de salas - ambientes deverão ser duplas com a largura total não inferior a 1,40m (um metro e quarenta centímetros);
c) as aberturas de entrada e saída do estabelecimento deverão ter largura mínima de 3,00m (três metros).
III - quanto às escadas:
a) terão passagem livre com altura não inferior a 2,20m (dois metros e vinte centímetros).
b) terão largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
c) o dimensionamento dos degraus será feito de acordo com a fórmula: 2E + P = 0,631964 onde “E” é altura ou espelho do degrau e “P” é 
a profundidade do piso, obedecendo aos seguintes limites: altura máxima de 0,18m (dezoito centímetros) e profundidade mínima de 0,27m 
(vinte e sete centímetros);
d) terão o piso revestido com material antiderrapante e adequado à sua finalidade;
e) terão corrimão com altura de 0,85m (oitenta e cinco centímetros);
f) terão seus lances retos números de degraus não superior a 10 (dez);
g) terão patamares planos entre os andares, quando necessário, de no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
h) terão corrimão intermediário para escadas com largura superior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), não ultrapassando as 
subdivisões de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura;
i) terão iluminação natural, direta ou indireta;
j) não apresentarão trechos em leques.
IV - quanto às rampas:
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a) serão construídas de material resistente e incombustível;
b) terão passagens livres com altura não inferior a 2,10m (dois metros e dez centímetros);
c) terão largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
d) terão declividade não superior a 10% (dez por cento) do seu comprimento;
e) terão piso revestido com material antiderrapante e adequado à sua finalidade;
f) terão balaustre ou corrimão com altura de 0,85m (oitenta e cinco centímetros);

Parágrafo Único. O acesso nos estabelecimentos de ensino deverá ser facilitado para deficientes físicos, mediante rampas ou planos inclina-
dos de materiais especiais, conforme o estabelecido pela ABNT.

Subseção III
Das Instalações Sanitárias

Art. 101. Toda pessoa para construir, reconstruir, adaptar, reformar ou ampliar edificações destinadas ao ensino de qualquer natureza, tipo 
ou finalidade, deverá atender às seguintes condições em relação às instalações sanitárias:
I - serão separadas por sexo, com acessos independentes;
II - ser dotada de bacias sanitárias em número correspondente, a no mínimo 1 (um) para cada 20 (vinte) alunos e 1 (um) lavatório para 
cada 40 (quarenta) alunos;
III - os mictórios terão forma de cuba ou calha, na proporção de 1 (um) para cada 40 (quarenta) alunos, separados uns dos outros, por 
uma distância de 0,60m (sessenta centímetros);
IV - ter paredes revestidas de material liso, impermeável e resistente até a altura de 2,00m (dois metros);
V - ter condições de ventilação permanente;
VI - ter pisos impermeáveis e resistentes;
VII - ter chuveiros na proporção de 1 (um) chuveiro para cada 5 (cinco) alunos do grupo que utiliza os vestiários simultaneamente, quando 
for previsto a prática de esportes ou educação física;
VIII - os “box” sanitários deverão ter largura mínima de 0,90m (noventa centímetros) por 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) 
ou o equivalente em área para larguras maiores, com portas de largura não inferior a 0,60m (sessenta centímetros) e suspensa dos pisos 
deixando vãos livres de 0,15m (quinze centímetros) de altura na parte inferior e 0,30m (trinta centímetros), no mínimo, na parte superior.
Subseção IV
Das Cozinhas, dos Refeitórios, das Cantinas, das Lanchonetes e Congêneres

Art. 102. Toda pessoa, proprietária de/ou responsável por estabelecimento de ensino na parte correspondente a cozinhas, refeitórios, 
cantinas, lanchonetes e congêneres, além de atender às disposições regulamentares dos Decretos que dispõe sobre os Estabelecimentos 
Industriais, Comerciais, Agropecuários, de Alimentos e Bebidas, deverá obedecer ao seguinte:
I - apresentar, na cozinha as condições:
a) paredes revestidas com material liso, lavável resistente e impermeável, até o mínimo de 2,00m (dois metros) de altura;
b) forro de material adequado, podendo ser dispensado em caso de cobertura que ofereça proteção suficiente;
c) piso revestido com material resistente, liso, impermeável e lavável;
d) ventilação e iluminação de acordo com as normas fixadas no presente regulamento;
e) água potável;
f) lavatórios;
g) não haver comunicação direta da cozinha com instalações sanitárias e com locais insalubres ou perigosos.
II - apresentar despensa anexa à cozinha com paredes e pisos revestidos de material impermeável, resistente, lavável e aberturas com 
telas protetoras.

Subseção V
Dos Locais de Esporte e Lazer

Art. 103. Todo estabelecimento de ensino deverá atender às seguintes condições em relação a locais de recreio, esporte, parques infantis 
e congêneres:
I - ter área coberta para educação física e festividades com dimensões mínimas de 10,00m (dez metros) de largura e 3,50m (três metros 
e cinquenta centímetros) de altura;
II - ter área descoberta para recreio e esporte com 3,00m² (três metros quadrados) a 5,00m² (cinco metros quadrados) por aluno e/ou 
quadra cimentada de 20,00m (vinte metros) por 30,00m (trinta metros);
III - ter zonas sombreadas e ensolaradas e protegidas de ventos frios;
IV - ter quadras orientadas para norte/sul.

Parágrafo Único. As escolas ao ar livre, parques infantis e congêneres obedecerão às exigências deste código no que lhes forem aplicáveis, 
obedecendo às especificações contidas no regulamento referente a locais de lazer.

Art. 104. Nos estabelecimentos de ensino escolar é obrigatória a existência de local coberto para recreio, com área mínima de 1/3 da soma 
das áreas das salas de aula.

SEÇÃO V
DOS LOCAIS DE REUNIÃO E CASAS DE ESPETÁCULO

Art. 105. São considerados locais de reunião:
I - estádios;
II - auditórios, ginásios esportivos, centros de convenção e salões de exposição;
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III - templos religiosos;
IV - cinemas;
V - teatros;
VI - parques de diversão;
VII - circos;
VIII - feiras livres;
IX - feiras de exposição permanentes;
X - piscinas públicas;
XI - boates e salões de dança.
Art. 106. As partes destinadas ao público, em geral, terão que prever:
I - circulação de acesso e de escoamento;
II - condições de perfeita visibilidade;
III - espaçamento entre filas e séries de assentos;
IV - locais de espera;
V - instalações sanitárias para ambos os sexos;
VI - lotação máxima fixada;
VII - acessibilidade a deficientes físicos.

Subseção I
Dos Estádios, Auditórios, Ginásios Esportivos, Centros de Convenções, Salões de Exposições, Templos Religiosos, Cinemas e Teatros

Art. 107. Será assegurada, de cada assento ou lugar, perfeita visibilidade do espetáculo, o que ficará demonstrado através de curva de 
visibilidade.

Art. 108. O espaço entre duas filas consecutivas de assentos não será inferior a 0,90m (noventa centímetros) de encosto a encosto.

Art. 109. Os espaçamentos entre as séries, bem como o número máximo de assentos por fila, obedecerá ao seguinte:
I - número máximo de 15 (quinze) assentos por fila;
II - espaçamento mínimo de 1,20m (um metro e vinte centímetros) entre as séries.

Parágrafo Único. Não serão permitidas séries de assentos que terminem junto às paredes.

Art. 110. Deverá ser previsto local para parada de cadeira de rodas conforme determinado pela norma para eliminação de barreiras arqui-
tetônicas para deficientes físicos editada pela ABNT.
Art. 111. Os estádios, além das demais condições estabelecidas por este código, obedecerão, ainda, às seguintes:
I - as entradas e saídas só poderão ser feitas através de rampas. Essas rampas terão a soma de suas larguras calculadas na base de 1,40m 
(um metro e quarenta centímetros) para cada 1.000 (um mil espectadores), não podendo ser inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros);
II - para o cálculo da capacidade das arquibancadas gerais serão admitidas para cada metro quadrado, 2 (duas) pessoas sentadas ou 3 
(três) em pé.

Art. 112. Os auditórios, cinemas, ginásios esportivos, salas de convenções e salões de exposições, obedecerão às seguintes condições:

§ 1º Quanto aos assentos:
a) atenderão a todas as condições estabelecidas nos artigos 109 a 111;
b) o piso das localidades elevadas se desenvolverá em degraus, com altura máxima de 0,20m (vinte centímetros) e profundidade mínima 
de 0,50m (cinquenta centímetros).

§ 2º Quanto às circulações e portas de acesso:
a) haverá sempre mais de uma porta de saída e cada uma delas não poderá ter largura inferior a 2,00 m (dois metros);
b) a soma das larguras de todas as portas de saídas equivalerá uma largura total correspondente 0,01m (um centímetro) por espectador;
c) o dimensionamento das portas de saídas independe daquele considerado para as portas de entrada;
d) as portas de saída terão a inscrição Saída, sempre luminosa, e deverão abrir sempre para o exterior do recinto;
e) os corredores de acesso aos locais de reunião, deverão obedecer a largura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para 
os locais cuja área destinada a assentos seja igual ou inferior a 500,00 m² (quinhentos metros quadrados). Excedida esta área haverá um 
acréscimo de 0,05 m (cinco centímetros) na largura para cada metro quadrado de excesso;
f) as circulações internas à sala de espetáculos de até 100 (cem) lugares, terão nos seus corredores longitudinais e transversais largura 
mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). Estas larguras mínimas serão acrescidas de 0,10m (dez centímetros) por fração de 
50 (cinquenta) lugares.

§ 3º Quanto às circulações de níveis diferentes:
a) quando o local de reunião ou salas de espetáculos estiver situado em pavimento que não seja térreo serão necessárias duas escadas no 
mínimo, que deverão obedecer às seguintes condições:
a.1) as escadas deverão ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), para salas de até 100 (cem) lugares, e ser 
acrescidas de 0,10 (dez centímetros) por fração de 50 (cinquenta) lugares excedentes;
a.2) sempre que a altura a vencer for superior a 2,80m (dois metros e oitenta centímetros), devem ter patamares, os quais terão profundi-
dade de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
a.3) as escadas não poderão ser desenvolvidas em caracol ou degraus em leque.
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§ 4º Quanto à localidades elevadas:
a) o guarda corpo das localidades elevadas terá altura mínima de 1,10m (um metro e dez centímetros) .
b) as escadas poderão ser substituídas por rampas com no máximo 10% (dez por cento) de declividade, observadas entretanto, as demais 
exigências para escadas e rampas estabelecidas neste Código.

§ 5º Quanto aos locais de espera:
a) os locais de espera para o público serão independentes das circulações com área equivalente, no mínimo, a 1,00m² (um metro quadra-
do) para cada 10 (dez) espectadores no caso de cinemas e para cada 5 (cinco) espectadores, no caso de teatros, auditórios, centros de 
convenção e salões de exposição, considerando a lotação máxima.

§ 6º Quanto aos sanitários:
a) as instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo, com as seguintes proporções mínimas:
a.1) para o sanitário masculino, 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório e 1 (um) mictório para cada 100 (cem) lugares;
a.2) para o sanitário feminino, 1 (um) vaso sanitário, 1 (um) lavatório para cada 100 (cem) lugares;
a.3) para efeito de cálculo de número de pessoas serão consideradas, quando não houverem lugares fixos, a proporção de 1,00m² (um 
metro quadrado) por pessoa, referente a área efetivamente destinada às mesmas.

§ 7º Quanto a renovação e condicionamento do ar:
a) os auditórios com capacidade superior a 300 (trezentas) pessoas possuirão obrigatoriamente, equipamentos de condicionamento de ar;
b) quando a lotação for inferior a 300 (trezentas) pessoas, bastará a existência de sistema de renovação de ar.

Art. 113. As paredes externas deverão possuir tratamento acústico de acordo com as normas da ABNT.

Art. 114. Os camarins dos teatros serão providos de instalações sanitárias privativas.

Subseção II
Dos Parques de Diversões

Art. 115. A armação e montagem dos parques de diversões atenderão as seguintes condições :
I - o material dos equipamentos será incombustível;
II - haverá obrigatoriedade de vãos de “entrada” e “saída” independentes;
III - a soma total da largura destes vãos de entrada e saída será proporcional a 1,00m (um metro) para cada 500 (quinhentas) pessoas, 
não podendo, todavia, ser inferior a 3,00m (três metros) cada um;
IV - a capacidade máxima de público permitida no interior dos parques de diversões, será proporcional a uma pessoa para cada metro 
quadrado de área livre reservada a circulação;
V - os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento;
VI - nenhum equipamento ou instalação de qualquer ordem poderá colocar em perigo os funcionários e o público;
VII - ter compartimentos sanitários.

Art. 116. Os interessados deverão apresentar ART da estrutura metálica quando houver, da parte elétrica, de montagem e da prevenção de 
incêndios para evitar riscos à população.

Parágrafo Único. Os parques de diversões somente serão liberados para funcionamento após vistoria pelo Órgão Sanitário Municipal com-
petente, demais órgãos municipais envolvidos e fiscais do Corpo de Bombeiros e se for o caso, da Polícia Civil e Militar.

Subseção III
Dos Circos e das Feiras de Exposições

Art. 117. A armação e montagem de circos e feiras de exposições atenderão as seguintes condições:
I - haverá obrigatoriedade de vãos de “entrada” e “saída” independentes;
II - a largura dos vãos de entrada e saída será proporcional a 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas não podendo, todavia, ser 
inferior a 3,00m (três metros) cada vão;
III - a largura das passagens de circulação será proporcional a 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas, não podendo, todavia, ser 
inferior a 2,00m (dois metros);
IV - a capacidade máxima de espectadores permitida será proporcional a 2 (duas) pessoas sentadas, por metro quadrado de espaço des-
tinado a espectadores;
V - a segurança de seus funcionários, artistas e do público, far-se-á conforme os itens V e VI do artigo 115 deste Código;
VI - deverá ser cumprido também o artigo 116 deste Código;
VII - ter compartimentos sanitários;
VIII - os circos somente serão liberados para funcionamento após vistoria.

SEÇÃO VI
DOS CEMITÉRIOS

Art. 118. Os cemitérios deverão ser construídos em áreas elevadas, na contravertente das águas que possam alimentar poços e outras 
fontes de abastecimento.
§ 1º Os projetos para implantação de cemitérios deverão ser dotados de drenagem de águas superficiais, bem como de um sistema inde-
pendente para a coleta e tratamento do necrochorume liberado pela decomposição dos cadáveres.
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§ 2º Os projetos para implantação de cemitérios, deverão atender ainda as exigências da legislação federal, estadual e municipal.

SEÇÃO VII
DOS ABATEDOUROS

Art. 119. A área edificada do abatedouro deverá corresponder a área livre e ser proporcional a quantidade de animais abatidos.

Art. 120. O piso e as paredes deverão ter revestimento cerâmico.

Art. 121. Toda a carga e descarga de animais, bem como a manutenção dos mesmos deverá acontecer dentro dos limites do lote.

Art. 122. As edificações destinadas a abatedouros deverão enquadrar-se também nas disposições do Código de Posturas, e atender as 
exigências de legislações específicas.

Art. 123. Os abatedouros deverão ser providos de local específico destinado a pré-lavação dos caminhões utilizados em suas atividades.

Art. 124. Serão exigidos sanitários e vestiários na proporção estabelecida pelo artigo 62, deste Código.

CAPÍTULO III
DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS DE USOS ESPECIAIS DIVERSOS

Art. 125. Enquadram-se neste Capítulo as edificações destinadas a:
I - depósitos de explosivos, munições e inflamáveis;
II - depósitos de gás (GLP);
III - depósitos de armazenagem;
IV - postos de serviços e de abastecimento de veículos;
V - quartéis e Corpos de Bombeiros;
VI - penitenciária e casa de detenção;
VII - mobiliário urbano.

Art. 126. Todas as edificações citadas no artigo anterior deverão observar as exigências quanto a estacionamento especificada neste Código 
e legislação correlata.

SEÇÃO I
DOS DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS, MUNIÇÕES E INFLAMÁVEIS

Art. 127. As edificações para depósito de explosivos e munições obedecerão as normas estabelecidas em regulamentação própria do Minis-
tério do Exército, e para inflamáveis, as normas dos órgãos Federais e Estaduais competentes.

§ 1º Os locais para armazenagem de inflamáveis ou explosivos deverão estar protegidos com pára-raios de construção adequada, a juízo 
da autoridade competente.

§ 2º Os depósitos de explosivos e inflamáveis deverão ter afastamento mínimo de 80,00m (oitenta metros) de escolas, asilos, creches, e 
hospitais, o qual será medido entre o ponto de instalação do depósito e o terreno dos citados.

§ 3º As edificações citadas neste artigo deverão ainda atender as exigências do Corpo de Bombeiros.

Art. 128. As edificações de que trata esta seção, só poderão ser construídas em zonas para esse fim destinadas, fora das zonas urbanizadas 
ou de expansão urbana, a não ser em casos especiais, em instalações militares.

Art. 129. O pedido de aprovação do projeto deverá ser instruído com a especificação da instalação, mencionando o tipo do produto, a na-
tureza e capacidade dos tanques ou recipientes, aparelhos de sinalização, assim como todo aparelho ou maquinário a ser empregado na 
instalação.

§ 1º São considerados como inflamáveis, para efeito da presente lei, os líquidos que tenham seu ponto de inflamabilidade acima de 93°C 
(noventa e três graus centígrados), entendendo-se como tal a temperatura em que o líquido emite vapores em quantidade em que possam 
inflamar-se em contato da chama.

§ 2º Para efeito desta lei, não são considerados depósitos de inflamáveis os reservatórios das colunas de abastecimento de combustível, os 
reservatórios e autoclaves empregados na fusão de materiais gordurosos, fábrica de velas, sabões, limpeza a seco, bem como tanques de 
gasolina, essência ou álcool, que façam parte integrante de motores de explosão ou combustão interna, em qualquer parte em que estejam 
instalados.

SEÇÃO II
DOS DEPÓSITOS DE GÁS (GLP)

Art. 130. Em todas as áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, deverão ser observadas as condições de segurança 
da norma de segurança contra incêndios do Corpo de Bombeiros e condições a seguir:
I - situar-se ao nível do solo, podendo dispor de plataforma para carga e descarga de viaturas e serem cobertas ou não;
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II - quando coberta, a cobertura terá, no mínimo 3,00m (três metros) de altura e deverá ser sustentada por colunas de concreto armado ou 
metálicas ou paredes de alvenaria, construídas em lados opostos e dispondo de passagem ou portão, sendo que os demais lados poderão 
ser delimitados por tela de arame ou material similar;
III - toda a fiação elétrica existente a menos de 3,00m (três metros) do limite externo da área deverá estar embutida em eletrodutos e ter 
os interruptores do tipo blindado;
IV - todo o espaço existente a uma distância de 3,00m (três metros) do limite externo da área deverá estar livre de obstáculos naturais ou 
artificiais;
V - distar, pelo menos, 6,00m (seis metros) do alinhamento da via pública;
VI - distar, pelo menos, 10,00m (dez metros) de equipamentos e/ou aparelhos produtores de faísca, de chama ou de calor, assim como 
materiais diversos;
VII - distar, pelo menos, 12,00m (doze metros) de edificações circunvizinhas e/ou limite de terrenos contíguos;
VIII - distar, pelo menos, 20,00m (vinte metros) de locais de grande aglomeração de pessoas;
IX - possuir o piso plano, revestido com material que não apresente frestas, canaletas, rebaixos ou similares que possibilitem o acúmulo de 
GLP em caso de eventual vazamento;
X - não possuir qualquer pavimento acima ou abaixo do nível da área.

Art. 131. Toda a área do depósito deverá ser delimitada por cerca de arame, muro ou similar.

SEÇÃO III
DOS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS MINERAIS E SERVIÇOS CORRELATOS
Subseção I
Das Normas para Construção e Licenciamento

Art. 132. São estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis e serviços correlatos:
I - postos de abastecimento;
II - postos de serviços;
III - posto garagem.

§ 1º Posto de abastecimento é o estabelecimento que se destina à venda, no varejo, de combustíveis minerais, álcool etílico hidratado e 
óleos lubrificantes.

§ 2º Posto de serviço é o estabelecimento que além de exercer as atividades previstas para Posto de abastecimento, oferece serviços de 
lavação, lubrificação de veículos e outros serviços correlatos.

§ 3º Posto garagem é o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas para posto de abastecimento, oferece também áreas 
destinadas à guarda de veículos.

Art. 133. As instalações de abastecimento deverão distar, no mínimo 4,00m (quatro metros) do alinhamento do logradouro público ou de 
qualquer ponto das divisas laterais e de fundos dos lotes, observadas as exigências de afastamentos maiores contidas na Lei do Plano Di-
retor, Tabelas de Zoneamento.

Parágrafo Único. As bombas de combustíveis não poderão ser instaladas nos passeios e logradouros públicos.

Art. 134. Os postos de serviços e abastecimento de veículos, só poderão ser instalados em edificações destinadas exclusivamente para esse 
fim.

Art. 135. Nas edificações para postos de abastecimento de veículos, além das normas que lhes forem aplicáveis por este código, serão ob-
servadas as concernentes a legislação sobre inflamáveis e no que couber, as referentes aos regulamentos de despejo industrial.

Art. 136. A autorização com prazo preestabelecido, para construção de postos será concedida pela Municipalidade, estudadas as caracte-
rísticas peculiares a cada caso.

Art. 137. Aos postos de abastecimento serão permitidas as seguintes atividades:
I - abastecimento de combustíveis;
II - troca de óleos lubrificantes, em área apropriada e com equipamento adequado;
III - comércio de:
a) acessórios e peças de pequeno porte e fácil reposição;
b) utilidades relacionadas com higiene e segurança dos veículos;
c) pneus, câmara de ar e prestação de serviços de borracharia;
d) jornais, revistas, mapas, roteiros turísticos e souvenirs;
e) lanchonete, sorveteria e restaurante.
Art. 138. Aos postos de serviços, além das atividades previstas no artigo anterior, serão permitidos os seguintes:
I - lavagem e lubrificação de veículos;
II - serviço de troca de óleo;
III - outros serviços correlatos.

Art. 139. Aos postos garagens, além das atividades previstas nos artigos 137 e 138 desta Seção, serão permitidos:
I - guarda de veículos;
II - lojas para exposição.
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Art. 140. Nas edificações, para postos de abastecimento de veículos além das normas que forem aplicáveis por este código, serão observa-
das as concernentes à legislação sobre inflamáveis.

Art. 141. Os postos de serviço e abastecimento deverão dispor de equipamentos contra incêndio, de conformidade com este Código, e 
demais normas aplicáveis.

Subseção II
Das Instalações

Art. 142. As instalações para depósito de combustível de pessoas jurídicas que o tenham para consumo próprio deverão observar as dispo-
sições definidas por esta Seção.

Art. 143. A limpeza, lavagem e lubrificação de veículos devem ser feitas em boxes isolados, de modo a impedir que a poeira e as águas 
sejam levadas para o logradouro ou neste se acumulem. As águas de superfície serão conduzidas para caixas de decantação separadas das 
galerias, antes de serem lançadas na rede geral, obedecidas às normas do órgão competente.

Art. 144. As instalações para limpeza de carros, lubrificação e serviços correlatos não poderão ficar a menos de 4,00m (quatro metros) de 
afastamento dos prédios vizinhos.

Parágrafo Único. Quando os serviços de lavagem e lubrificação estiverem localizados a menos de 4,00m (quatro metros) das divisas deverão 
os mesmos estarem em recintos cobertos e fechados nessas divisas.

Art. 145. Os equipamentos para abastecimento deverão atender as seguintes condições:
I - as bombas deverão ficar recuadas no mínimo 6,00m (seis metros) das divisas laterais e 12,00m (doze metros) da via pública;
II - os reservatórios serão subterrâneos, metálicos, hermeticamente fechados, devendo ainda distar no mínimo 2,00m (dois metros) de 
qualquer parede da edificação e 5,00m (cinco metros) da via pública e divisas laterais.

§ 1º Se o pátio for coberto, as colunas de suporte da cobertura não poderão ficar a menos de 4,00m (quatro metros) de distância do ali-
nhamento da rua.

§ 2º Quando o recinto de serviços não for fechado, o alinhamento dos logradouros deverá ser avivado por uma mureta com altura de 0,30m 
(trinta centímetros), com exceção das partes reservadas ao acesso e a saída dos veículos, os quais deverão ficar inteiramente livres.

Art. 146. Os postos de serviços e de abastecimento de veículos deverão possuir instalações sanitárias com chuveiro para uso dos empre-
gados.

§ 1º Deverão possuir instalações sanitárias para os usuários, separadas das instalações destinadas ao uso dos empregados.

§ 2º Os postos situados nas Rodovias Estaduais e Federais deverão ainda ter as instalações sanitárias para os usuários separadas por sexo.

Art. 147. As instalações nos estabelecimentos de comércio varejista de combustível mineral, álcool etílico hidratado, combustíveis e serviços 
correlatos obedecerão as prescrições fixadas pela ABNT.

Art. 148. As instalações nos estabelecimentos de comércio varejista de combustível mineral e serviços correlatos obedecerão às prescrições 
fixadas pela ABNT, e mais as seguintes:
I - os tanques serão de fibra de vidro e instalados subterraneamente com afastamento mínimo de 5,00m (cinco metros) do alinhamento da 
via pública e das divisas dos vizinhos;
II - os tanques terão capacidade unitária máxima de 30.000 (trinta mil) litros e mínima de 10.000 (dez mil) litros;
III - a capacidade máxima instalada não poderá ultrapassar 120.000 (cento e vinte mil) litros;
IV - o tanque metálico subterrâneo destinado exclusivamente a armazenar óleo lubrificante usado, não computado no cálculo de armazena-
gem máxima, poderá ter capacidade unitária inferior a 10.000 (dez mil) litros respeitadas as demais condições deste artigo;
V - ter um filtro de areia destinado a reter óleos e graxas provenientes da lavagem de veículos, localizada antes do lançamento no coletor 
de esgoto, obedecidas às normas do órgão competente.

Art. 149. Os estabelecimentos de comércio varejista de combustível, álcool etílico hidratado e serviços correlatos, são obrigados a manter:
I - suprimento de ar e água;
II - em local visível, o certificado de aferição fornecido pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas - INMETRO;
III - extintores e demais equipamentos de incêndio, observadas as prescrições dos órgãos competentes;
IV - espaço para instalação de telefone público;
V - perfeitas condições de funcionamento, higiene e limpeza do estabelecimento, atendendo convenientemente o público usuário consumi-
dor;
VI - em lugar visível do estabelecimento, mapas e informações turísticas do Município;
VII - sistema de iluminação dirigida, foco de luz voltado exclusivamente para baixo e com luminárias protegidas lateralmente para evitar o 
ofuscamento dos motoristas e não perturbar os moradores das adjacências;
VIII - a área não edificada dos postos será pavimentada em concreto, asfalto, paralelepípedo ou similar, não tendo escoamento das águas 
de áreas de lavagem para os logradouros públicos;
IX - área coberta, com pé direito superior a 5,00m (cinco metros) na área de abastecimento, cuja cobertura se prolongará até as instalações 
administrativas;
X - área para estacionamento de veículos segundo este Código.
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Art. 150. O requerimento para instalação de estabelecimento de comércio de combustível deverá ser acompanhado de planta de localização 
dos aparelhos, devidamente cotados.

Subseção III
Da Localização

Art. 151. Somente serão aprovados projetos para a construção de estabelecimento de comércio varejista de combustíveis e serviços na área 
urbana se atendidas as seguintes exigências:
I - rua possuir largura mínima de 12,00m (doze metros), incluindo passeio;
II - área do terreno não inferior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), para os postos localizados as margens das rodovias.
III - área de projeção da edificação não deverá ser inferior a 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e nem superior a 50% 
(cinquenta por cento) da área do terreno;
IV - distar no mínimo 200,00m (duzentos metros) de: escolas, creches, asilos, igrejas, clubes, hospitais e locais de grande concentração de 
pessoas.

Subseção IV
Do Meio-Fio e Passeios

Art. 152. Quando não houver muros no alinhamento do lote, este terá uma mureta com 0,30 m (trinta centímetros) de altura para evitar a 
passagem de veículos sobre o passeio.
Art. 153. O rebaixamento dos meios-fios para o acesso aos postos será executado mediante alvará a ser expedido pela Municipalidade.

Subseção V
Do Alvará de Funcionamento

Art. 154. Não será concedido alvará de licença para as atividades mencionadas neste Código sem que o requerente tenha o seu projeto de 
edificação aprovado pela Municipalidade.
Art. 155. As transgressões às exigências prescritas nesta Subseção sujeitarão os infratores à multa por infração, prevista por este Código, 
acrescida em 20% (vinte por cento) em caso de reincidência.
Art. 156. Não se aplicam as normas estabelecidas no presente Código, exceto o definido na Subseção IV, Seção III, deste Capítulo, aos 
estabelecimentos em funcionamento, na data de publicação desta.

Art. 157. Se a multa revelar-se inócua para fazer cessar a infração, o órgão competente poderá efetuar cassação de licença para localização 
do estabelecimento.

SEÇÃO IV
MOBILIÁRIO URBANO

Art. 158. O mobiliário urbano deverá ser construído atendendo normas técnicas da ABNT, que trata da adequação das edificações e do 
mobiliário urbano à pessoa deficiente.

Parágrafo Único. A instalação de equipamentos ou mobiliário de uso comercial ou de serviços, em logradouro público reger-se-á pelo Código 
de Posturas, obedecidos aos critérios de localização e uso aplicáveis a cada caso.

CAPÍTULO IV
DAS EDIFICAÇÕES MISTAS

Art. 159. As edificações mistas são aquelas destinadas a abrigar as atividades de diferentes usos.

Art. 160. Nas edificações mistas onde houver uso residencial serão obedecidas as seguintes normas:
I - no pavimento de acesso e ao nível de cada piso, os halls, as circulações, horizontais e verticais, relativas a cada uso, serão obrigatoria-
mente independentes entre si;
II - os pavimentos destinados ao uso residencial serão agrupados continuamente horizontal ou verticalmente na mesma prumada;
III - as vagas de estacionamento serão separadas, sendo que no caso de uso misto com garagens ou estacionamentos com finalidade co-
mercial, as vagas serão independentes e diferenciadas.

Parágrafo Único. Será permitido o uso de um único acesso e uma única circulação vertical, quando não exceder a 4 (quatro) pavimentos, e 
as unidades residenciais estiverem localizadas nos últimos pavimentos, os quais deverão ter uso exclusivamente residencial.

TÍTULO IV
DAS EDIFICAÇÕES
CAPÍTULO I
DAS EDIFICAÇÕES EM GERAL
SEÇÃO I
DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Art. 161. Os materiais de construção, seu emprego e técnica de utilização deverão satisfazer as especificações e normas oficiais da ABNT.

Art. 162. Para efeito deste Código consideram-se “Materiais Incombustíveis”: o concreto simples ou armado, peças metálicas, tijolos, pedras, 
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materiais cerâmicos ou de fibrocimento e outros cuja incombustibilidade seja reconhecida pelas especificações da ABNT.

SEÇÃO II
DO PREPARO DO TERRENO, ESCAVAÇÕES E SUSTENTAÇÃO DE TERRA

Art. 163. Todo movimento de terra, tais como, cortes, escavações, aterros e terraplanagens, será precedido de projetos específicos, execu-
tado por profissional habilitado, mediante autorização da Municipalidade.

Art. 164. Os proprietários de terrenos ficam obrigados a fixação, estabilização ou sustentação das respectivas terras ou de terceiros se co-
locadas em risco, por meio de obras e medidas de precaução contra erosão do solo, desmoronamento de terras, escoamento de materiais, 
detritos e lixo para as valas, sarjetas e canalizações, pública ou particular, e logradouros públicos.

Art. 165. Deverá ser observado ainda a Lei do Plano Diretor, do Parcelamento do Solo Urbano e Tabelas de Zoneamento nos artigos que 
dispõe sobre o assunto.
Art. 166. A responsabilidade das obras efetuadas por máquinas de terraplanagem é exclusiva do proprietário do imóvel.

Art. 167. É expressamente proibida a abertura de ruas quando não previstas pelo Plano Diretor ou não pertencerem a projetos de lotea-
mentos aprovados pela Municipalidade.

SEÇÃO III
DAS FUNDAÇÕES

Art. 168. O projeto e execução de uma fundação, assim como as respectivas sondagens, o exame de laboratório, provas de carga e outras 
que se fizerem necessárias, serão feitas de acordo com as normas adotadas ou recomendadas pela ABNT e por profissionais devidamente 
habilitados.

SEÇÃO IV
DAS ESTRUTURAS

Art. 169. O projeto e a execução de uma estrutura obedecerá às normas da ABNT.

Art. 170. A movimentação dos materiais e equipamentos necessários à execução de uma estrutura deverá ser sempre feita dentro do espaço 
aéreo delimitado pelas divisas do lote, ou em lotes de terceiros quando por eles autorizado.

Parágrafo Único. Na impossibilidade do cumprimento do disposto neste artigo, a Municipalidade definirá a solução mais adequada.

Art. 171. Aplica-se nesta seção o artigo 12, III, deste Código.

SEÇÃO V
DAS PAREDES

Art. 172. As paredes, quando executadas em alvenaria com tijolos furados deverão respeitar as espessura mínima da ABNT:

Art. 173. Quando forem empregadas paredes autoportantes em uma edificação, serão obedecidas as respectivas normas da ABNT, para os 
diferentes tipos de material utilizado.
Art. 174. Todas as paredes das edificações serão revestidas internamente de emboço e reboco.

Parágrafo Único. O revestimento será dispensado:
a) quando a alvenaria for convenientemente rejuntada e receber cuidadosamente acabamento;
b) em se tratando de parede de concreto que haja recebido tratamento de impermeabilidade;
c) quando convenientemente justificado no projeto;
d) quando for empregado tijolo a vista tratado;
e) quando se tratar de outro material adequado para divisórias.

Subseção Única
Das Paredes Cegas

Art. 175. Uma edificação quando construída nas divisas laterais do lote não poderá ocupar com parede cega da edificação mais de 75% 
(setenta e cinco por cento) do comprimento total da linha divisória.

§ 1º A área restante só poderá ser ocupada com muro.

§ 2º Executam-se do previsto neste artigo os casos permitidos na Lei do Plano, Tabelas de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 176. As paredes cegas que constituírem divisões entre habitações distintas, ou estejam nas divisas do lote deverão ter no mínimo 0,20 
m (vinte centímetros) de espessura.

Parágrafo Único. As espessuras poderão ser alteradas quando forem utilizados materiais de natureza diversa, desde que possuam compro-
vadamente, no mínimo, os mesmos índices de resistência, impermeabilidade, isolamento térmico e acústico, conforme o caso.
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SEÇÃO VI
DAS COBERTURAS

Art. 177. As coberturas das edificações serão construídas com materiais que permitam:
I - perfeita impermeabilização;
II - isolamento térmico.

Art. 178. Nas edificações destinadas a locais de reunião e trabalho, as coberturas serão construídas em material incombustível.

Art. 179. As águas pluviais provenientes das coberturas serão esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo permitido o deságue sobre 
os lotes vizinhos ou sobre o passeio.

SEÇÃO VII
DAS PORTAS

Art. 180. As portas de acesso às edificações, bem como as passagens ou corredores, terão largura suficiente para o escoamento dos com-
partimentos ou setores da edificação a que se dá acesso, exceto para as atividades específicas detalhadas na própria Seção:
I - quando de uso privativo, a largura mínima será de 0,80m (oitenta centímetros);
II - quando de uso coletivo, a largura livre deverá corresponder a 0,01m (um centímetro) por pessoa da lotação prevista para os comparti-
mentos, respeitando o mínimo de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Parágrafo Único. As portas de acessos a sanitários e banheiros, terão largura mínima de 0,60m (sessenta centímetros).

SEÇÃO VIII
DAS CIRCULAÇÕES EM UM MESMO NÍVEL

Art. 181. As circulações em um mesmo nível, de utilização privativa em uma unidade residencial ou comercial, terão largura mínima de 
0,90m (noventa centímetros) para uma extensão de até 6,00m (seis metros). Excedido este comprimento, haverá um acréscimo de 0,05m 
(cinco centímetros) na largura, para cada metro ou fração de excesso.
Art. 182. Os corredores de utilização coletiva terão as seguintes dimensões mínimas:
I - uso residencial - largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para uma extensão máxima de 10,00m (dez metros). Excedido 
esse comprimento, haverá um acréscimo de 0,05m (cinco centímetros) na largura, para cada metro ou fração de excesso;
II - uso comercial - largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para uma extensão máxima de 10,00m (dez metros). Excedido 
esse comprimento, haverá um acréscimo de 0,10m (dez centímetros) na largura, para cada metro ou fração de excesso;
III - o acesso aos locais de reunião, deverá obedecer a largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) para os locais cuja 
área destinada à assentos seja igual ou inferior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados). Excedida esta área, haverá um acréscimo de 
0,05m (cinco centímetros) na largura para cada metro quadrado de excesso;
IV - nos hotéis e motéis, a largura mínima será de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) para uma extensão máxima de 15,00m (quinze 
metros). Excedido este comprimento, haverá um acréscimo de 0,10m (dez centímetros) na largura para cada metro ou fração;
V - as galerias de lojas comerciais terão a largura mínima de 3,00m (três metros) para cada extensão de no máximo 15,00m (quinze me-
tros), para cada 5,00m (cinco metros) ou fração de excesso, essa largura será aumentada de 10% (dez por cento).

Subseção Única
Dos Halls

Art. 183. O hall é o elemento de circulação que estabelece a conexão das circulações verticais com as de um mesmo nível e apresenta-se 
como:
I - hall do pavimento de acesso que faz conexão com o logradouro;
II - hall de cada pavimento.

Art. 184. Nos edifícios de uso comercial o hall do pavimento de acesso e o hall de cada pavimento deverão ter área proporcional ao mínimo 
de elevadores de passageiros e ao número de pavimentos da edificação. Essa área “S” deverá ter uma dimensão linear mínima “D”, perpen-
dicular às portas dos elevadores e que deverá ser mantida até o vão de acesso do hall.

Art. 185. As áreas e distâncias mínimas a que se refere o artigo anterior atenderão ao seguinte:

Hall do Pavimento de Acesso
Número de Pavimentos

Número de Elevadores

1 2 3

Até 6 Pavimentos S
D

8 m²
2 m

10
2,5

18
3

Hall
de cada Pavimento

Número de Pavimentos
Número de Elevadores

1 2 3

Até 6 Pavimentos S
D

4 m²
1,5 m

5
1,5

9
1,8

10% (dez por cento) a mais sobre os índices estabelecidos para 3 elevadores, para cada elevador acima de 3.
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Art. 186. Nos edifícios residenciais dotados de elevadores, o hall do pavimento de acesso poderá ter área igual a do hall de cada pavimento. 
Essa área “S2” e sua dimensão “D2” linear perpendicular às portas dos elevadores, não poderão ter dimensões inferiores às estabelecidas 
na seguinte tabela:

Hall dos Pavimentos
Número de Pavimentos

Número de Elevadores

1 2 3

Até 6 Pavimentos S
D

3 m²
1,5 m

6
1,5

9
1,5

10% a mais sobre os índices estabelecidos para 3 elevadores, para cada elevador acima de 3.

Art. 187. No caso das portas dos elevadores serem frontais umas às outras, as distâncias “D” e “D2” estabelecidas nos artigos 185 e 186, 
serão acrescidas de 50% (cinquenta por cento).

Art. 188. Nos edifícios servidos apenas por escadas e/ou rampas, serão dispensados dos halls em cada pavimento e o hall de acesso não 
poderá ter largura inferior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 189. Nos edifícios, seja de uso residencial, seja de uso comercial, haverá, obrigatoriamente, interligação entre o hall de cada pavimento 
e circulação vertical, seja esta por meio de escada, seja por meio de rampas.

Art. 190. As dimensões mínimas dos halls e circulações estabelecidas nesta Seção e Subseção determinarão espaços livres e obrigatórios, 
não sendo permitida a existência de qualquer obstáculo de caráter permanente ou transitório.

SEÇÃO IX
DA CIRCULAÇÃO DE NÍVEIS DIFERENTES

Art. 191. Os elementos de circulação que estabelecem a ligação de dois ou mais níveis consecutivos são:
I - escadas;
II - rampas;
III - escadas rolantes;
IV - elevadores.

Subseção I
Das Escadas

Art. 192. As escadas podem ser privativas quando adotadas para acesso interno das residências e de uso exclusivo de uma unidade autô-
noma ou coletiva quando adotadas para acesso às diversas unidades autônomas e acessos internos de uso comum.

Art. 193. As escadas de uso privativo, dentro de uma unidade familiar, bem como as de uso nitidamente secundário e eventual, como as 
de adega, pequenos depósitos e casas de máquinas, poderão ter sua largura reduzida para um mínimo de 0,70m (setenta centímetros).

Art. 194. As escadas de uso coletivo nas edificações em geral, terão largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e deverão ser 
construídas com material incombustível.

§ 1º Nas edificações destinadas a locais de reunião, o dimensionamento das escadas deverá atender ao fluxo de circulação de cada nível 
contíguo (superior ou inferior) de maneira que no nível de saída do logradouro haja sempre um somatório de fluxos correspondentes à 
lotação total.

§ 2º As escadas de acesso às localidades elevadas nas edificações que se destinam a locais de reunião deverão atender as seguintes nor-
mas:
a) ter largura mínima de 2,00m (dois metros);
b) o lance extremo que se comunicar com a saída deverá estar orientado na direção desta.

§ 3º Nos estádios as escadas das circulações dos diferentes níveis deverão ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
para cada mil pessoas e nunca inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

§ 4º Nas escadas de uso coletivo, sempre que o número de degraus consecutivos exceder de 16 (dezesseis) será obrigatório intercalar um 
patamar com extensão mínima de 0,80m (oitenta centímetros) e com a mesma largura do degrau.
§ 5º Nas escadas circulares coletivas deverá ficar assegurada uma faixa de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura, na qual os 
pisos dos degraus terão as profundidades mínimas de 0,20m (vinte centímetros) e 0,40m (quarenta centímetros) nos bordos internos e 
externos, respectivamente.

§ 6º Os degraus de escadas de uso coletivo não poderão ser desenvolvidos em leques.

Art. 195. As dimensões dos degraus deverá satisfazer, em conjunto, a relação:
0,63 m < 2E + P < 0,64m onde “E “equivale a altura ou espelho e “P” a profundidade do piso obedecendo aos seguintes limites:
I - a altura máxima do degrau será de 0,18m (dezoito centímetros) e a largura mínima será de 0,27m (vinte e sete centímetros) para es-
cadas de uso coletivo;
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II - para edificações unifamiliares, nas escadas de uso privativo, a altura máxima será de 0,195m (dezenove centímetros e meio) e largura 
mínima de 0,25m (vinte e cinco centímetros).

Art. 196. As escadas do tipo “marinheiro”, “caracol” ou “leque” só serão acessos a torres, adegas, mezaninos, casa de máquinas, sobrelojas 
ou antepisos de uma mesma unidade residencial.

Art. 197. As escadas deverão oferecer passagem livre com altura nunca inferior a 2,10m (dois metros e dez centímetros).

Art. 198. As escadas de uso comum ou coletivo terão obrigatoriamente corrimão (mesmo entre paredes) de ambos os lados, obedecendo 
aos requisitos seguintes:
I - manter-se-ão a uma altura constante, situada entre 0,80m (oitenta centímetros) e 0,90m (noventa centímetros), acima da borda do piso 
dos degraus;
II - somente serão fixados pela sua face inferior;
III - terão largura mínima de 0,06m (seis centímetros);
IV - estarão afastados das paredes, no mínimo 0,04m (quatro centímetros).

Art. 199. Os edifícios com 04 (quatro) ou mais pavimentos deverão dispor de:
I - um saguão ou patamar de escada independente do hall de distribuição;
II - iluminação natural ou sistema de emergência para alimentação da iluminação artificial na caixa de escada.

Art. 200. As escadas deverão ainda observar todas as exigências das normas pertinentes ao Corpo de Bombeiros.

Art. 201. As escadas de uso coletivo deverão observar as exigências das normas da ABNT.

Subseção II
Das Rampas

Art. 202. No emprego de rampas, em substituição às escadas da edificação, aplicam-se as mesmas exigências ao dimensionamento e espe-
cificações de materiais fixadas para as escadas.

Art. 203. As rampas para pedestres não poderão apresentar declividade superior a 12% (doze por cento).
§ 1º Se a declividade for superior a 6% (seis por centos), o piso deverá ser revestido com material antiderrapante e o corrimão prolongado 
em 0,30m (trinta centímetros) nos dois finais da rampa.

§ 2º As rampas para uso coletivo deverão possuir largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) e possuir corrimão nos 
dois lados.

§ 3º As saídas e entradas das rampas de uso coletivo deverão ter patamar livre com diâmetro de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
para acesso de portadores de necessidades especiais.

§ 4º As rampas deverão observar todas as exigências das normas pertinentes ao Corpo de Bombeiros, diferenciadas em função do número 
de pavimentos da edificação.

§ 5º Nenhuma porta poderá abrir de forma à obstruir o movimento nos patamares intermediários iniciais ou finais de uma rampa.

Art. 204. As rampas para acesso de veículos não poderão ter declividade superior a 30% (trinta por cento).

Subseção III
Das Escadas Rolantes

Art.205. As escadas rolantes estarão sujeitas às normas técnicas da ABNT e não serão computadas no cálculo do escoamento de pessoas 
da edificação, nem no cálculo de largura mínima das escadas fixas.

Subseção IV
Dos Elevadores

Art. 206. Qualquer edifício que contenha um número maior que 04 (quatro) pavimentos, contados o pavimento térreo e 03 (três) acima 
deste, deverá ser provido de elevador.

§ 1º O número de elevadores de cada prédio e sua capacidade deverá estar de acordo com as normas da ABNT em vigor na ocasião da 
aprovação do projeto pela Municipalidade, seja em relação ao seu dimensionamento, instalação ou utilização, cálculo, tráfego e intervalo de 
tráfego comprovados através de laudo emitido pelo responsável técnico da obra.

§ 2º O térreo contará como 02 (dois) pavimentos quando seu pé direito for superior a 6,00m (seis metros).

§ 3º Sempre que o pé direito por pavimento ultrapassar a 2,70 m (dois metros e setenta centímetros) será contado como novo pavimento.

§ 4º As unidades situadas no último pavimento poderão deixar de ser servidas por elevador desde que o pavimento imediatamente inferior 
seja servido por, pelo menos, 1 (um) ou 2 (dois) elevadores, tendo aquelas unidades acesso direto aos mesmos elevadores.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 296

§ 5º Nas edificações a serem construídas, acrescidas ou reconstruídas com previsão de subsolo, é obrigatório o assentamento de elevadores 
nos seguintes casos:
a) mais de 4 (quatro) pavimentos acima do nível do logradouro;
b) mais de 3 (três) pavimentos abaixo do nível do logradouro.

§ 6º Nos edifícios hospitalares ou asilos de mais de 2 (dois) pavimentos, será obrigatória a instalação de elevadores.

Art. 207. Excluem-se do cálculo da altura para instalação do elevador:
I - as partes sobrelevadas destinadas à casa de máquinas, caixas de água, casa do zelador e áreas de lazer ou recreação;
II - o último pavimento quando de uso exclusivo do penúltimo ou ático.

Art. 208. Quando a edificação possuir mais de um elevador as áreas de acesso aos mesmos devem estar interligadas em todos os pavi-
mentos.

Parágrafo Único. Excluem-se desta exigência os elevadores digitados através de senha ou com usos diferenciados.

Art. 209. Será exigido elevador em edifício garagem sempre que ele for constituído de térreo com mais 03 (três) lajes.

§ 1º O subsolo deve ser servido, mas não entra no cômputo gera.

§ 2º Somente será dado o desconto referido no parágrafo anterior a um nível de subsolo.

Art. 210. Os elevadores não poderão ser o único meio de acesso aos pavimentos superiores ou inferiores da edificação.

SEÇÃO X
DOS MEZANINOS

Art. 211. A construção de mezaninos ou jiraus só será permitida, quando satisfazer as seguintes condições:
I - não prejudicar as condições de iluminação e ventilação do compartimento onde for construído;
II - ter sua área adicionada para efeito de cálculo dos vãos de iluminação e ventilação à área do pavimento inferior (considerando-se o 
mezanino como compartimento habitável);
III - ocupar área de no máximo 50% (cinquenta por cento) da área do compartimento a que serve;
IV - ter altura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) e deixar com essa mesma altura o espaço que ficar sob sua projeção 
no piso do compartimento onde for construído;
V - ter escada fixa de acesso e parapeito.

SEÇÃO XI
DAS CHAMINÉS

Art. 212. A chaminé de qualquer natureza, em uma edificação terá altura suficiente para que a fumaça, a fuligem ou resíduos que possam 
expelir, não incomodem a vizinhança.

Parágrafo Único. Independente da exigência do parágrafo anterior, ou no caso da impossibilidade de seu cumprimento, deverá ser obriga-
tória a instalação de aparelho fumívoro conveniente.
SEÇÃO XII
DOS TAPUMES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO

Art. 213. Será obrigatória a colocação de tapume em toda a testada do lote, sempre que se executem obras de construção, reforma, am-
pliação ou demolição, nos seguintes casos:
I - para obras até 3,00m (três metros) do alinhamento dos logradouros públicos;
II - para todos os edifícios com mais de 2 (dois) pavimentos, qualquer que seja o afastamento.
III - para qualquer obra que, a critério da Municipalidade, ofereça perigo aos transeuntes.

§ 1º O tapume deverá ser mantido enquanto perdurarem as obras que possam afetar a segurança dos pedestres que utilizarem os passeios 
dos logradouros.

§ 2º O tapume de que trata este artigo deverá atender às seguintes normas:
a) a faixa compreendida pelo tapume não poderá ter largura superior à metade da largura do passeio (não computada a área do canteiro 
quando existir), nem exceder a 2,00m (dois metros);
b) quando for construído em esquinas de logradouros, as placas existentes indicadoras do tráfego de veículos e outras de interesse público, 
serão, mediante prévio entendimento com o órgão competente em matéria de trânsito transferidas para o tapume e fixadas de forma a 
serem bem visíveis;
c) a sua altura não poderá ser inferior a 3,00m (três metros) e terá bom acabamento;
d) quando executado formando galerias para circulação de pedestres, será permitida a existência de compartimentos superpostos, como 
complemento da instalação do canteiro da obra, respeitada sempre a norma contida na alínea “a” deste parágrafo, desde que os limites 
destes compartimentos fiquem contidos até 0,50m (cinquenta centímetros) de distância do meio-fio.

Art. 214. Nas edificações afastadas mais de 3,00m (três metros) em relação ao alinhamento do logradouro, o tapume não poderá ocupar 
o passeio.
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Art. 215. Os tapumes deverão apresentar perfeitas condições de segurança em seus diversos elementos e garantir efetiva proteção às 
árvores, aparelhos de iluminação pública, postes e outros dispositivos existentes, sem prejuízo da completa eficiência de tais aparelhos.

Art. 216. Para as obras de construção, elevações, reparos e demolições de muros até 3,00m (três metros) não há obrigatoriedade de colo-
cação de tapume.

Art. 217. Os tapumes deverão ser periodicamente vistoriados pelo construtor, sem prejuízo de fiscalização pela Municipalidade, a fim de ser 
verificada sua eficiência e segurança.

Art. 218. Durante a execução da obra será obrigatório a colocação de andaime de proteção do tipo “bandeja salva-vidas”, para edifícios de 
três pavimentos ou mais.

§ 1º Os andaimes terão que garantir perfeitas condições de segurança de trabalho para os operários, de acordo com a legislação federal 
que trata deste assunto.

§ 2º As “bandejas salva-vidas” constarão de um estrado horizontal de 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura mínima com guarda-
corpo até a altura de 1,00 m (um metro), este tendo inclinação aproximada de 135º (cento e trinta e cinco graus), em relação ao estrado 
horizontal.

Art. 219. No caso de emprego de andaimes mecânicos suspensos, estes deverão ser dotados de guarda-corpo com altura de 1,20m (um 
metro e vinte centímetros).

Art. 220. Após o término das obras ou no caso de sua paralisação por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, os tapumes deverão ser 
recuados até o alinhamento e os andaimes retirados.

Art. 221. Será obrigatório o uso de tela de proteção para construções acima de 2 (dois) pavimentos, quando construídas no alinhamento.

Art. 222. Os tapumes, andaimes e telas de proteção, além das normas estabelecidas nesta Seção, deverão atender o disposto no Código 
de Posturas do Município de Irani.

SEÇÃO XIII
DOS COMPARTIMENTOS
Subseção I
Da Classificação

Art. 223. Para efeito do presente Código, o destino dos compartimentos não será considerado apenas pela denominação em planta, mas 
também pela sua finalidade lógica decorrente da sua disposição no projeto.

Art. 224. Os compartimentos das edificações, conforme a sua utilização pelos seres humanos, são classificados em:
I - habitáveis;
II - não habitáveis.
Art. 225. Os compartimentos habitáveis são:
I - dormitório;
II - salas;
III - salas de aula, laboratórios didáticos, bibliotecas;
IV - laboratórios, enfermarias, ambulatórios e consultórios;
V - lojas e sobrelojas;
VI - salas destinadas a comércio, negócios e atividades profissionais;
VII - locais de reunião.

Art. 226. Os compartimentos não habitáveis são:
I - salas de espera em geral;
II - cozinhas e copas;
III - banheiros e sanitários;
IV - circulações em geral;
V - garagens;
VI - frigoríficos e depósitos para armazenagem;
VII - vestiários de utilização coletiva;
VIII - câmaras escuras;
IX - casas de máquinas;
X - locais para depósito de lixo;
XI - área de serviço coberta;
XII - subsolo.
Art. 227. Compartimentos com outras destinações ou particularidades especiais serão classificados com base na similaridade com os usos 
listados nos artigos 225 e 226 e observadas as exigências de higiene, salubridade e conforto de cada função e atividade.

Subseção II
Dos Requisitos Mínimos
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Art. 228. Os compartimentos obedecerão aos limites mínimos para os seguintes elementos da construção:
I - área de piso;
II - dimensão mínima;
III - altura;
IV - vão de iluminação e ventilação;
V - vão de acesso.

Parágrafo Único. Os limites mínimos dimensionados para cada tipo de utilização e referidos neste artigo, são estabelecidos nas tabelas desta 
subseção.

Art. 229. A dimensão estabelecida como altura mínima de um compartimento, quando houver rebaixamento de forro, ou forro inclinado, 
será aquela tomada pela média da altura máxima e mínima.

Art. 230. A subdivisão do compartimento, com paredes que cheguem até o teto será permitida quando os compartimentos resultantes 
atenderem, total e simultaneamente, a todas as normas deste Código no que lhes forem aplicáveis.

Art. 231. Os compartimentos habitáveis obedecerão às condições seguintes, quanto às dimensões mínimas:

Dimensões Mínimas dos Compartimentos Permanentes

Compartimentos Área (m²) Dimensão Mínima (m) Altura (m) Largura dos Vãos (m)

1 Dormitório ou Único 9,00 2,40 2,60 0,70

Demais Dormitórios 7,00 2,40 2,60 0,70

Salas 9,00 2,40 2,60 0,80

Lojas 25,00 3,00 3,00 0,80

Compartimentos Área (m²) Dimensão Mínima (m) Altura (m) Largura dos Vãos (m)

Boxe e “Stands” 12,00 2,80 2,40 1,00

Salas Comerciais 15,00 2,80 3,00 0,80

Sobrelojas 12,50 2,80 2,40 0,80

§ 1º Os locais de reunião classificam-se como compartimentos habitáveis, apresentam características especiais de iluminação e ventilação, 
sendo os valores mínimos de suas áreas, alturas, diâmetros e vãos de acesso, definidos em função de normas específicas estipuladas por 
este Código.

§ 2º Os dormitórios não poderão ter comunicação direta com cozinha, despensa ou depósitos.

Art. 232. Os compartimentos não habitáveis obedecerão às seguintes condições, quanto às dimensões mínimas:

Dimensões Mínimas dos Compartimentos Transitórios
Compartimentos Área (m²) Dimensão Mínima (m) Altura (m) Largura Dos Vãos (m)
Cozinha 3,00 1,50 2,40 0,80
Banheiro 3,00 1,20 2,40 0,60
Lavabo 1,20 0,80 2,40 0,60
Área de Serviço 2,25 1,30 2,40 0,70
Circulações Cobertas - 0,90 2,40 0,80
Garagens 12,00 2,40 2,40 2,50
Closed - 1,30 2,40 0,60

§ 1º Os banheiros e instalações sanitárias não poderão ter comunicação direta com copas, cozinhas e despensas destinadas à guarda de 
gêneros alimentícios.

§ 2º Quanto ao revestimento destes compartimentos, deverá ser observado o que segue:
a) as cozinhas, banheiros, lavatórios, instalações sanitárias e locais para despejo do lixo terão paredes até a altura mínima de 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros) e o piso, revestido de material impermeável com as características de impermeabilização dos azulejos ou 
ladrilhos cerâmicos;
b) será permitido nas garagens, terraços e casas de máquinas o piso em cimento, devidamente impermeabilizado.
§ 3º As circulações de que trata este artigo referem-se ao uso interno das unidades residenciais.

SEÇÃO XIV
DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
Subseção I
Da Iluminação e Ventilação das Edificações



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 299

Art. 233. Os prismas externos de iluminação e ventilação terão suas faces verticais definidas:
I - pelas paredes externas da edificação;
II - pelas paredes externas da edificação e divisa ou divisas do lote;
III - pelas paredes externas da edificação e divisa ou divisas do lote e linha de afastamento (quando esta existir);
IV - pelas paredes da edificação e linha de afastamento (quando esta existir).

Art. 234. As dimensões da seção horizontal dos prismas a que se referem esta seção terão que ser constantes em toda altura da edificação.

Art. 235. As Seções horizontais mínimas dos prismas a que se refere esta Seção serão proporcionais ao número de pavimentos, conforme 
tabela:

Dimensões Mínimas das Seções Horizontais dos Prismas ao Nível do Último
Número
de Pavimentos

Prisma de Iluminação e Ventilação Prisma de Ventilação (Interno)

Área Mínima (m²) Círculo Insc. Mín. (m) Área Mínima (m²) Círculo Insc. Mín. (m)

Até 02 4,20 1,50 1,20 0,90

Até 03 4,90 1,75 1,20 0,90

Até 04 5,60 2,00 1,30 1,00

Parágrafo Único. As dimensões mínimas da Tabela deste artigo são válidas para as alturas de compartimentos de até 2,75m (dois metros 
e setenta e cinco centímetros). Quando essas forem superiores a 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros) para cada metro de 
acréscimo na altura do compartimento, as dimensões mínimas estabelecidas neste artigo serão aumentadas de 10% (dez por cento).
Subseção II
Da Iluminação e Ventilação dos Compartimentos

Art. 236. Todos os compartimentos deverão ter comunicação com o exterior podendo ser:
I - direta - onde a ventilação e a iluminação acontecem diretamente com o exterior, através de prisma de iluminação e ventilação externo 
ou não;
II - indireta - onde a ventilação ou a iluminação acontecem através de um outro compartimento, duto mecânico ou prisma de iluminação 
e ventilação interno.

Art. 237. Os compartimentos habitáveis definidos nesta seção, deverão possuir vãos de iluminação de forma direta.

Art. 238. Os compartimentos não habitáveis poderão receber ventilação e iluminação de forma indireta.

Parágrafo Único. As cozinhas poderão receber iluminação e ventilação de forma indireta através de uma área de serviço.

Art. 239. Somente poderão comunicar-se com o exterior com dutos de ventilação, os seguintes compartimentos:
I - habitáveis:
a) auditórios e centros de convenção;
b) cinemas;
c) teatros;
d) salas de exposições;
e) boates e salões de danças;
f) bancos e lojas comerciais.
II - não habitáveis:
a) circulações;
b) banheiros, lavatórios e instalações sanitárias;
c) salas de espera em geral;
d) subsolos.

Parágrafo Único. Os locais de reunião mencionados neste artigo deverão prever equipamentos mecânicos de renovação ou condicionamento 
de ar, quando se comunicarem com o exterior através de dutos horizontais ou verticais.

Art. 240. Os vãos de iluminação e ventilação quando vedados, deverão ser providos de dispositivos que permitam a ventilação permanente 
dos compartimentos.

Art. 241. Quando a ventilação e/ou iluminação se derem de forma indireta deverá ser observado:
I - quando duto, inscrição de um círculo livre de no mínimo 0,70m (setenta centímetros) em seu interior;
II - quando compartimento não habitável, atendimento de 1/8 (um oitavo) de área a ventilar e iluminar do compartimento a que serve;
III - quando duto mecânico, de eficiência comprovada e controlada.

§ 1º Os dutos verticais para ventilação, deverão ainda, ter revestimento interno liso sem comportar cabos, canalizações, estrangulamento 
da seção por elementos estruturais e tubos de queda.
§ 2º Os dutos horizontais de ventilação deverão ainda:
a) ter proteção contra alojamento de animais;
b) ter abertura mínima para o exterior igual à sua seção;
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c) ter altura mínima de 0,20 m (vinte centímetros);
d) ter comprimento máximo de 6,00 m (seis metros), exceto no caso de abrir para o exterior em extremidades opostas.

Art. 242. O vão que ventila um terraço coberto terá sua largura igual a dimensão desse terraço, adjacente ao prisma de ventilação que 
com ele se comunica. A largura mínima desse vão será de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) e sua altura não poderá ser inferior 
a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

Art. 243. Nenhum vão de iluminação ou duto de ventilação que se comunique com o exterior, através de terraços cobertos, poderá distar-se 
mais de 2,00m (dois metros) dos limites da largura estabelecida pelo artigo anterior.

Art. 244. Nenhum vão será considerado como iluminando e ventilando pontos de compartimentos que dele distem mais de duas vezes e 
meia o valor da altura desse compartimento, quaisquer que sejam as características dos prismas de iluminação e ventilação ou só de ven-
tilação.

Art. 245. A soma total das áreas dos vãos de iluminação de um compartimento, assim como a seção dos dutos de ventilação, terão seus 
valores mínimos expressos em fração desse compartimento, conforme tabela seguinte:

Compartimento Vãos que se Comunicam
Diretamente com Exterior Comunicação Através dos Dutos - Seção Mínima

Habitáveis 1/6 + 25%

Não Habitáveis 1/8 1/6

+ Variável, compatível com o volume de ar a renovar ou condicionar.

Parágrafo Único. Nenhum vão destinado a iluminar um compartimento poderá ter área inferior a 0,20m² (vinte centímetros quadrados), 
quaisquer que sejam as características dos prismas de iluminação e ventilação, ou só de ventilação.

SEÇÃO XV
DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Art. 246. Toda edificação deverá possuir pelo menos um reservatório de água própria.

Parágrafo Único. Nas edificações em mais de uma unidade independente que tiverem reservatórios de água comum, o acesso aos mesmos 
e ao sistema de controle de distribuição, se fará obrigatoriamente através de partes comuns.

Art. 247. Os reservatórios de água serão dimensionados pela estimativa de consumo mínimo de água por edificação, conforme norma téc-
nica da ABNT.

Art. 248 . Os reservatórios deverão possuir:
I - cobertura que não permita a poluição da água;
II - torneira bóia que regule automaticamente a entrada de água no reservatório;
III - extravasor (ladrão) com diâmetro superior ao tubo alimentador, com descarga em um ponto visível para a imediata verificação de 
defeito da torneira bóia;
IV - canalização de descarga para limpeza periódica do reservatório.

Art. 249. Será adotado reservatório inferior quando as condições de abastecimento do órgão distribuidor forem insuficientes para que a água 
atinja o reservatório superior e ainda nas edificações de 4 (quatro) ou mais pavimentos, as quais deverão ter seu reservatório tipo cisterna.

Parágrafo Único. As cisternas deverão ser construídas com paredes impermeabilizadas e com todas as demais condições para evitar a con-
taminação da água.

Art. 250. Quando instalados reservatórios inferior e superior, o volume de cada um será, respectivamente de 60 % (sessenta por cento) e 
40 % (quarenta por cento) do volume total calculado.

Art. 251. Os motores e/ou bombas de recalque não poderão emanar ruídos que prejudiquem, principalmente no horário noturno, popula-
ções vizinhas.

CAPÍTULO II
DAS INSTALAÇÕES EM GERAL

Art. 252. As instalações e equipamentos abrangem os conjuntos de serviços complementares executados durante a construção de um edi-
fício, os quais deverão ser projetados, calculados e executados visando a segurança, a higiene e o conforto dos usuários, de acordo com 
as normas e especificações da ABNT, salvo os casos previstos nas Seções deste Capítulo, onde prevalecerá o determinado por este Código.

Art. 253. Este Capítulo trata das instalações e equipamentos:
I - de águas pluviais;
II - de sistemas hidraúlico-sanitários;
III - de gás canalizado;
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IV - de energia elétrica;
V - de distribuição interna da rede telefônica;
VI - de antenas de televisão;
VII - de depósito de lixo;
VIII - da extinção de incêndios.
IX - dos para-raios;
X - de condicionamento ambiental;
XI - de insonorização.

Parágrafo Único. As entradas, tomadas e dimensões das instalações prediais referidas no caput deste artigo, deverão obedecer às normas 
técnicas exigidas pelas concessionárias locais.

SEÇÃO I
DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

Art. 254. O escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta será feito em canalização construída sob o passeio.

§ 1º Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas para as galerias de águas pluviais, essas águas poderão 
ser conduzidas para outro local adequado, após a aprovação pela Municipalidade.

§ 2º As despesas com a execução da ligação às galerias pluviais (quando existirem) correrão integralmente por conta do interessado.

§ 3º A ligação será concedida a título provisório, cancelável a qualquer momento pela Municipalidade, caso haja qualquer prejuízo ou in-
conveniência.

§ 4º Nos lotes devidamente registrados no Registro de Imóveis e cujas vias de circulação são patrimônio do município, as despesas com 
escoamento pluvial da referida via de circulação correrão por conta da Municipalidade.

Art. 255. Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes de telhados, balcões e marquises deverão ser captadas 
por meio de calhas e condutores.

Parágrafo Único. Os condutores nas fachadas lindeiras à via pública serão embutidos até altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros) acima do nível do passeio.

Art. 256. Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de esgotos.

Art. 257. As águas provenientes das coberturas e dos aparelhos de ar condicionado serão esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo 
permitido o deságue sobre lotes lindeiros ou no passeio da via de circulação.

SEÇÃO II
DAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICO-SANITÁRIAS

Art. 258. Todas as edificações em lotes com testada para logradouros que possuam redes de água potável e de esgoto deverão, obrigato-
riamente, servir-se dessas redes.

Art. 259. Quando não existir rede de abastecimento de água na via pública, a edificação deverá possuir poço adequado para seu abasteci-
mento, devidamente protegido contra as infiltrações de águas servidas.

Art. 260. Quando não existir rede de esgotamento sanitário na via pública, a edificação deverá ser dotada de fossa séptica cujo, efluente 
será lançado em poço absorvente (sumidouro) ou outra forma de tratamento mais adequado, levando-se em consideração a capacidade de 
absorção do solo, bem como o nível do lençol freático existente.

Art. 261. Será exigido fossa séptica e para tal, o efluente poderá ser tratado através de:
I - sumidouro;
II - vala de infiltração;
III - vala de filtração;
IV - filtro anaeróbio;
V - alternativa tecnicamente aceita e de conhecimento científico quanto a rendimento e confecção.

Art. 262. Toda unidade residencial deverá possuir, no mínimo, um vaso sanitário, um chuveiro, um lavatório, uma pia de cozinha que deverão 
ser ligados à rede geral de esgotos (se existir).

Parágrafo Único. Os vasos sanitários e mictórios serão providos de dispositivos de lavagem para sua perfeita limpeza.

Art. 263. Todos os aparelhos sanitários deverão ter superfície lisa e serem facilmente laváveis.

Art. 264. Os compartimentos sanitários terão uma caixa auto-sifonada provida de inspeção, que receberá as águas servidas dos lavatórios, 
bidês, banheiras e chuveiros, não podendo estes aparelhos ter comunicação com as tubulações dos vasos e mictórios.
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Parágrafo Único. Será obrigatório o uso de tubo de ventilação nos vasos sanitários e mictórios, com diâmetro mínimo de 40mm (quarenta 
milímetros).
Art. 265. Deverá ser elaborado teste de percolação do solo visando definir a capacidade de absorção do mesmo nas diferentes regiões da 
área urbana, para a indicação da medida correta no que se refere a tratamento de dejetos.

Art. 266. Toda tubulação de esgoto em contato com o solo deverá ser feita com PVC, manilhas cerâmicas ou material equivalente.

Art. 267. Em edificações com mais de um pavimento os ramais de esgoto serão ligados à rede principal por canalização vertical (tubo de 
queda).

Parágrafo Único. Os ramais de esgoto dos pavimentos superiores e de tubo de queda deverão ser de material impermeável, resistente e 
com paredes internas lisas, não sendo permitido o emprego de manilhas cerâmicas.

Art. 268. A declividade mínima dos ramais de esgoto será de 2% (dois por cento).

Art. 269. É vedada, em qualquer hipótese a utilização das galerias das águas pluviais, bem como o sistema de drenagem pluvial (sarjetas e 
vias públicas) para o escoamento do esgoto sanitário “in natura”.

Art. 270. A concessão de Certificado de Vistoria de Conclusão da Obra (Habite-se) deverá ser antecedida de vistoria da execução do sistema 
de tratamento de esgotamento sanitário, deixando-o descoberto afim de comprovação da solução exigida pela Municipalidade.

SEÇÃO III
DA INSTALAÇÃO DE GÁS CANALIZADO

Art. 271. A instalação de equipamento de distribuição interna de gás canalizado obedecerá ao disposto nas normas técnicas oficiais em vigor 
no país, bem como as normas de segurança contra incêndio da ABNT.

§ 1º É obrigatória a instalação de chaminés para descarga dos gases de combustão dos aquecedores a gás.

§ 2º Nos edifícios sem instalação central de gás, os compartimentos que possuírem botijões de gás destinados a fogões e aquecedores 
deverão ter ventilação natural.

Art. 272. Nas edificações com obrigatoriedade de instalação de Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - tipo de instalação em que os 
recipientes são situados num ponto centralizado e o gás é distribuído através de tubulações, medidores, posição (construção) de instalação, 
recuos, ventilação, sinalização e demais equipamentos de segurança necessários, deverão atender as normas de segurança contra incêndio 
do Corpo de Bombeiros.

SEÇÃO IV
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Art. 273. A instalação dos equipamentos de distribuição de energia elétrica nas edificações estará sujeita às normas da ABNT e regulamen-
tação específica da concessionária local de energia.

SEÇÃO V
DAS INSTALAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA REDE TELEFÔNICA

Art. 274. A instalação de equipamentos da rede telefônica estará sujeita às normas da concessionária local de telefonia.
Art. 275. Salvo nas edificações residenciais unifamiliares, nas quais é facultativo, em todas as demais é obrigatória a instalação de tubula-
ções e caixas para serviços telefônicos.

§ 1º Em cada unidade autônoma, haverá no mínimo, instalação de tubulações para um aparelho.

§ 2º A tubulação para serviços telefônicos não poderá ser utilizada para outro fim.
SEÇÃO VI
DAS INSTALAÇÕES PARA DEPÓSITO DE LIXO

Art. 276. Toda edificação, independente de sua destinação deverá ter local apropriado, desimpedido e de fácil acesso com capacidade 
adequada e suficiente para acomodar os diferentes componentes do resíduo sólido, obedecendo as normas estabelecidas pela autoridade 
competente.

Art. 277. Nas edificações multifamiliares e mistas, haverá local para depósito de lixo situado no térreo ou subsolo para acondicionamento 
geral.

§ 1º O depósito coletor de lixo deverá ter acesso direto da rua por passagem de dimensão mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
de largura, e 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) de altura e atender as normas estabelecidas neste Código.

§ 2º O depósito coletor geral deverá ter área mínima de 3,00m² (três metros quadrados).

§ 3º É proibida a utilização de tubos de queda para eliminação do lixo.
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Art. 278. Não será permitida a colocação de suporte para lixo sobre os passeios públicos.

Parágrafo Único. O suporte para colocação de lixo deve ser alocado sempre dentro do lote, no alinhamento, ou em reentrâncias criadas 
para este fim.

Art. 279. Os resíduos sólidos depois de recolhidos serão depositados em local ou locais indicados pela Municipalidade.

Art. 280. Conforme a natureza e volume do lixo ou resíduos sólidos serão adotadas medidas especiais para sua remoção, obedecendo as 
normas estabelecidas pela Municipalidade, nos termos da regulamentação específica.

§ 1º Serão proibidos incineradores de resíduos sólidos em edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços.
§ 2º Os compartimentos destinados a incineração de resíduos hospitalares e congêneres deverão obedecer as normas específicas estabele-
cidas pelo órgão competente para sua construção e operação.

Art. 281. Toda edificação destinada à instalação de indústria poluente ficará obrigada à implantação de medidas para eliminar ou reduzir a 
níveis toleráveis o grau de poluição com o reaproveitamento de resíduos e subprodutos, obedecida a regulamentação pertinente.

Art. 282. Nos locais onde não houver coleta de lixo pela Municipalidade cada residência deverá apresentar uma solução individual para o 
lixo, sempre considerando a distância mínima recomendável de poços de abastecimentos de água da própria residência, como também de 
outras unidades, no que se refere ao isolamento dos resíduos e contaminação das águas subterrâneas.

SEÇÃO VII
DAS CAIXAS RECEPTORAS DE CORRESPONDÊNCIA
Art. 283. Nos edifícios residenciais, com mais de um pavimento e que não disponham de portaria, é obrigatória a instalação de caixas indi-
viduais para o depósito de objetos de correspondência.

Art. 284. Nos estabelecimentos bancários, hospitalares e de ensino, empresas industriais e comerciais, escritórios, repartições públicas, 
associações e outros edifícios não residenciais de ocupação coletiva, deve ser instalado, obrigatoriamente, local destinado ao recebimento 
de objetos de correspondência.
Art. 285. As caixas receptoras de correspondências serão instaladas nos muros, nos portões ou grades dos imóveis ou ainda, suportadas 
em pedestais, necessariamente em locais facilmente acessíveis da rua, evitando-se sua instalação em lugares onde forem de difícil acesso 
do carteiro.

SEÇÃO VIII
DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
Art. 286. Independente do número de pavimentos ou área construída todas as edificações deverão ter sistema de segurança contra incên-
dios de acordo com as disposições técnicas e normas do Corpo de Bombeiros, exceto as edificações residenciais.

Art. 287. Em qualquer caso, deverão ser atendidos os detalhes construtivos e colocação de peças especiais do Sistema Preventivo de Incên-
dio de acordo com as normas e padrões fornecidos pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 288. Independente das exigências deste Código, em relação à instalações preventivas de incêndio os edifícios existentes destinados à 
utilização coletiva, tais como escolas, hospitais, hotéis, motéis, casas de diversão, fábricas, grandes estabelecimentos comerciais e outros, 
ficam sujeitos a adotar em benefício da segurança do público, as medidas que forem julgadas convenientes pelo Corpo de Bombeiros ou 
pela Municipalidade.

SEÇÃO IX
DOS PARA-RAIOS
Art. 289. Será obrigatória a instalação de para-raios, conforme as normas estabelecidas pela ABNT e pelo Corpo de Bombeiros, nas edifi-
cações com 4 (quatro) ou mais pavimentos ou área construída superior a 750,00m² (setecentos metros quadrados), além das seguintes:
I - aquelas que reúnam grande número de pessoas;
II - fábrica ou depósitos de explosivos ou inflamáveis;
III - torres e chaminés elevados em edificações isoladas e expostas.

Parágrafo Único. O sistema de para-raios deve ser parte integrante do projeto das instalações elétricas, contendo sua especificação, locali-
zação, área de atuação e aterramento.

Art. 290. A fiscalização da correta execução da instalação de pára-raios será feita pelo Corpo de Bombeiros ou pela Municipalidade.

SEÇÃO X
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
Art. 291. A instalação do equipamento de condicionamento de ar está sujeito às normas técnicas oficiais.

Art. 292. É obrigatória a canalização dos fluidos condensados nos aparelhos de ar condicionado e similares, quando voltados para as vias 
ou logradouros públicos.
Parágrafo Único. A canalização deverá ser compatível com a potência do equipamento, podendo ser aparente, conectada por tubos de 
queda ou às galerias de águas pluviais ou ainda lançadas nas sarjetas, por sob o passeio.

SEÇÃO XI
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INSONORIZAÇÃO
Art. 293. As edificações deverão receber tratamento acústico adequado, de modo a não perturbar o bem estar público ou particular, com 
sons ou ruídos de qualquer natureza, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade permitidos pela legislação específica.

Parágrafo Único. Instalações causadoras de vibrações ou choques deverão ter tratamento acústico para prevenir incômodos a vizinhança.

CAPÍTULO III
DOS COMPLEMENTOS DA EDIFICAÇÃO
SEÇÃO I
DA VEDAÇÃO DE TERRENOS NO ALINHAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
Art. 294. São considerados vedações no alinhamento predial dos logradouros públicos, os muros, muretas, gradis, floreiras, cercas vivas, ou 
qualquer outro elemento que defina o alinhamento predial do imóvel.

§ 1º O muro, elemento construtivo situado no alinhamento predial do terreno, executado com material que vede a visão, terá altura máxima 
1,60m (um metro e sessenta centímetros) em relação ao nível do passeio, à exceção do muro de arrimo, que poderá ter altura necessária 
para sustentar desnível de terra entre o alinhamento do logradouro e o terreno a ser edificado.

§ 2º Os gradis poderão ter altura superior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros).

§ 3º A vedação acima do muro de arrimo terá altura máxima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), quando em material que vede a 
visão, podendo ter altura superior quando for gradil.

§ 4º A mureta, muro baixo, com altura de 0,40m (quarenta centímetros), construído em geral para anteparo ou proteção.

Art. 295. Em terrenos com edificações de uso residencial é facultativo a construção de vedação no alinhamento dos logradouros públicos e 
nas divisas laterais, na faixa do recuo frontal, devendo o recuo ser ajardinado.

Art. 296. Em terrenos com edificações de uso não residencial é obrigatória a construção de vedação no alinhamento dos logradouros pú-
blicos, exceto no caso em que o recuo obrigatório seja totalmente ajardinado com tratamento paisagístico, e com acessos de veículos e 
pedestres definidos, de forma a não permitir a utilização desta área para qualquer atividade.
Art. 297. Em terrenos sem vedação, as divisas e o alinhamento do logradouro público deverão ser demarcados com elementos que permitam 
a identificação de todos os seus limites.

Art. 298. Em casos especiais, envolvendo segurança pública, a altura e o tipo de vedação serão definidos pelos órgãos competentes da 
Municipalidade.

Art. 299. Nas zonas em que forem permitidas construções no alinhamento predial, os terrenos com suas testadas parcialmente edificadas, 
ou em edificação deverão obedecer o disposto nesta seção, exceto os arts. 295 e 296.

SEÇÃO II
DOS MEIOS-FIOS, CALÇADAS E PASSEIOS
Art. 300. Fica limitada a 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), por setor rebaixado, a extensão do rebaixamento do meio fio para 
acessos e saídas de veículos.

§ 1º O rebaixamento do meio-fio só acontecerá nas áreas de acesso aos lotes e nas faixas de travessia de pedestres.

§ 2º O meio-fio das calçadas deverá ser rebaixado com rampa ligada a faixa de travessia de pedestres, visando propiciar às pessoas com 
deficiência física melhores condições de circulação urbana.

Art. 301. Os meios-fios e calçadas serão rebaixados da seguinte forma:

Parágrafo Único. Nas esquinas, rebaixamento em rampa com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), feita na direção das 
faixas de pedestres, formando um refúgio de proteção com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Art. 302. É obrigatória a construção e reconstrução, pelos proprietários dos terrenos edificados ou não, das calçadas de logradouros dotados 
de meio-fio, em toda a extensão das testadas.
Art. 303. A calçada em logradouro público, na frente de terrenos edificados ou não, obedecerá ao padrão definido pelo órgão competente 
e às seguintes disposições:
I - não poderá ter degraus ou rampas de acesso às edificações;
II - deverá ser plano do meio-fio até o alinhamento, ressalvada a inclinação de 2 % (dois por cento) para o escoamento das águas pluviais;
III - deverá ser revestido com material antiderrapante.

Art. 304. Os casos omissos nesta Seção, bem como, o rebaixamento do meio-fio em áreas comerciais, industriais e outros, deverão ser 
estudados pelo órgão competente da Municipalidade, mediante apresentação de projeto pelo requerente.

Art. 305. Nos casos de inobservância do que trata o artigo 302, a Municipalidade fará a notificação ao proprietário, para que no prazo de 30 
(trinta) dias proceda a regularização.

Parágrafo Único. Esgotado o prazo, sem que sejam tomadas as devidas providências pelo proprietário, a Municipalidade executará a obra, 
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sendo que os custos da referida execução serão cobrados do proprietário do imóvel.

SEÇÃO III
DOS AFASTAMENTOS E AVANÇOS
Art. 306. Os afastamentos das edificações deverão estar de acordo com o disposto na Lei do Plano Diretor, Tabela de Zoneamento o que 
especifica a proposta do Sistema Viário.

Art. 307. Os edifícios construídos nos cruzamentos dos logradouros públicos, aonde não houver afastamento frontal, o pavimento térreo 
deverá ser de forma chanfrada ou semicircular respeitando o raio interno de concordância prevista entre as vias.

Parágrafo Único. Os muros de vedação de qualquer edificação nos cruzamentos dos logradouros públicos também estão sujeitos a exigência 
deste artigo.

SEÇÃO IV
DAS MARQUISES E SALIÊNCIAS
Art. 308. A construção de marquises, na fachada das edificações obedecerá as seguintes condições:
I - serem em balanço;
II - a face extrema do balanço deverá ficar afastada da prumada do meio-fio 0,30m (trinta centímetros);
III - ter altura mínima de 3,00m (três metros) acima do nível do passeio, podendo a Municipalidade indicar a cota adequada, em função das 
marquises existentes na mesma face de quadra;
IV - permitir o escoamento das águas pluviais exclusivamente para dentro dos limites do lote através de condutores, e encaminhados à 
sarjeta sob o passeio;
V - não prejudicar a arborização e iluminação pública, assim como não ocultar placas de nomenclatura ou numeração;
VI - serem construídas em toda a extensão da quadra de modo a evitar qualquer solução de descontinuidade entre as diversas marquises 
contíguas.
Parágrafo Único. Entende-se por marquise somente o avanço da laje que cobre parte do passeio e não do avanço do corpo da edificação 
(podendo sobre as mesmas ser locadas floreiras e/ou vitrinas para exposição comercial).

Art. 309. Será obrigatória a construção de marquises em toda a fachada nos seguintes casos:
I - em qualquer edificação de mais de 1 (um) pavimento a ser construída nos logradouros de uso predominante comercial, recuado menos 
de 4,00m (quatro metros);
II - nos edifícios de uso comercial cujo pavimento térreo tenha essa definição, quando construídos no alinhamento;
III - nas ruas para pedestres as projeções máximas e mínimas poderão obedecer a outros parâmetros, de acordo com o critério a ser es-
tabelecido pela Municipalidade.

Art. 310. As fachadas dos edifícios quando construídos no alinhamento predial, poderão ter sacadas, floreiras, caixas para ar condicionado 
e brise, se:
I - estiverem acima da marquise;
II - o escoamento das águas pluviais for exclusivamente dentro dos limites do lote através de condutores embutidos e encaminhados à 
sarjeta sob o passeio.

Parágrafo Único. Os elementos mencionados no caput deste artigo poderão projetar-se além do alinhamento predial a distância máxima de 
0,60 m (sessenta centímetros).

Art. 311. Nos pavimentos térreos construídos no alinhamento será permitido o uso de toldos protetores localizados nas extremidades das 
marquises, desde que abaixo de sua extremidade inferior deixe espaço livre com altura mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros).
Art. 312. Deverão ser obedecidas normas estabelecidas pela concessionária local de energia.

SEÇÃO V
DOS TOLDOS
Art. 313. Toldos, coberturas leves removíveis, sem vedações laterais, ligando blocos ou prédios entre si ou cobrindo acesso entre o alinha-
mento e as entradas da edificação, em zonas onde é exigido o afastamento obrigatório, deverão satisfazer os seguintes requisitos:
I - a área coberta máxima não poderá exceder 25% (vinte cinco por cento) da área do afastamento frontal;
II - o pé direito mínimo deverá ser de 2,40m (dois metros e vinte centímetros);
III - o afastamento mínimo das divisas laterais será de 0,25m (vinte cinco centímetros).

Art. 314. Em zonas onde são permitidas edificações no alinhamento predial, os toldos poderão estender-se em toda a testada do lote.

§ 1º Os toldos quando fixos deverão atender ao disposto na Seção IV deste Capítulo Marquises e Saliências.

§ 2º Os toldos, deverão ainda, estar em conformidade com o previsto no Código de Posturas do Município de Irani.

SEÇÃO VI
DAS PISCINAS
Art. 315. As piscinas deverão ter:
I - estrutura adequada para resistir às pressões da água incidentes sobre as suas paredes e fundo, quando enterradas sobre o terreno 
circundante;
II - paredes e fundo revestidas com material impermeável e de superfície lisa;
III - equipamento para tratamento e renovação de água.
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Parágrafo Único. Aplicam-se às piscinas no que couber as disposições determinadas pelo Código de Posturas.

SEÇÃO VII
DOS ANÚNCIOS E LETREIROS
Art. 316. A colocação de anúncios e letreiros só será feita mediante prévia licença da Municipalidade, se estiver de acordo com o Código de 
Posturas do Município, e não interferindo:
I - na sinalização de tráfego;
II - com a visão de monumento histórico;
III - com a visão de locais de interesse paisagístico.

Parágrafo Único. Os anúncios e letreiros sobre as marquises somente serão licenciados mediante prévia autorização do condomínio do 
respectivo prédio ou do proprietário.

CAPÍTULO IV
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
Seção única
Dos Estacionamentos
Art. 317. Na zona urbana serão destinados locais para estacionamento, embarque e desembarque, carga e descarga.

Parágrafo Único. Os locais para estacionamento serão:
a) proporcionais as áreas edificadas;
b) cobertos ou descobertos.

Art. 318. A fração excedente a 50,00m² (cinquenta metros quadrados) de área construída, no cálculo exigido para vaga de estacionamento, 
corresponderá sempre a mais uma vaga.
Art. 319. Quando no mesmo terreno coexistirem usos e atividades diferentes, o número de vagas exigidas será igual a soma das vagas 
necessárias para cada uso e atividade.

Art. 320. Os espaços destinados a garagens ou estacionamentos não poderão sofrer modificações de uso.

Parágrafo Único. Nos casos de desobediência a este artigo será aplicada multa de 3,5 VRMs.

Art. 321. Os casos não mencionados serão tratados por analogia aos usos previstos.

Art. 322. Nos casos de acréscimos em edificações existentes o cálculo da reserva de estacionamento ou guarda de veículos considerará a 
área de acréscimo quando este aumento representar unidades residenciais e comerciais.

Art. 323. Não serão computadas para o cálculo do índice de aproveitamento máximo as áreas ocupadas pelas garagens.

Art. 324. As áreas de estacionamento descoberto deverão obedecer aos mesmos critérios definidos para as áreas cobertas e deverão ainda 
ser arborizadas na proporção de uma árvore para cada duas vagas.

Parágrafo Único. Não será permitido que as vagas de estacionamento ocupem a faixa correspondente ao afastamento obrigatório do alinha-
mento frontal, podendo ocupar as faixas de afastamento das divisas laterais e de fundos.

Art. 325. As dependências destinadas a estacionamento deverão atender as seguintes exigências:
I - ter pé direito mínimo livre de 2,20m (dois metros e vinte centímetros);
II - ter sistema de ventilação permanente representando 1/8 (um oitavo) da área do piso, (neste item poderá ser incluído as portas de 
acesso);
III - não possuírem abertura para divisas laterais e fundos quando ocuparem as referidas divisas;
IV - ter vão de entrada com largura mínima de 3,00m (três metros) e o mínimo de 2 (dois) vãos quando comportarem mais de 50 (cin-
quenta) veículos;
V - ter vagas de estacionamento para cada veículo locado em planta e numeradas, com largura mínima de 2,40m (dois metros e quarenta 
centímetros) e comprimento mínimo de 5,00m (cinco metros);
VI- os pisos serão impermeáveis, antiderrapantes e dotados de sistema que permita um perfeito escoamento das águas da superfície;
VII - as paredes que as delimitarem serão incombustíveis;
VIII - as vagas serão do tipo livre, sendo que só poderão ser bloqueadas quando pertencerem a mesma unidade residencial;
IX - quando houver mais de um pavimento garagem, será obrigatória uma interligação para pedestres isolada dos veículos;
X - as escadarias deverão ser construídas dentro dos terrenos, iniciando-se a 1,20 m (um metro e vinte centímetros) do alinhamento e as 
rampas de acesso poderão ser iniciadas junto ao alinhamento;
XI - quando tratar-se de edificação multifamiliar não será permitido rampa com inclinação superior a 30% (trinta por cento);
XII - quando tratar-se de mão única, 3,00m (três metros) de corredor, quando tratar-se de mão dupla 5,00m (cinco metros) de corredor.

§ 1º O portão de acesso às garagens para edifícios multifamiliares ou mistos deverão ter afastamento mínimo de 4,00m (quatro metros) 
do meio-fio.

§ 2º Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de veículos, para fins privativos, unidade residencial unifamiliar, só poderão ser 
construídos no alinhamento frontal quando a rampa de acesso for obrigatoriamente superior a 15% (quinze por cento). As disposições deste 
artigo aplicam-se quando a capacidade máxima for de até 2 (dois) veículos.
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Art. 326. Em todo estacionamento devem ser reservadas vagas preferenciais para estacionamento de veículos pertencentes à pessoa por-
tadora de deficiência física.

Parágrafo Único. As normas relativas à localização e demarcação das vagas devem atender ao disposto nas normas da ABNT.

CAPÍTULO V
DA ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Art. 327. Em qualquer edificação, a exceção das habitações unifamiliares, deverá ser garantido o acesso aos portadores de necessidades 
especiais, observadas as disposições da ABNT e da Lei Federal de Acessibilidade, que dispõe sobre a adequação das edificações e do mobi-
liário urbano aos portadores de necessidades especiais.

Parágrafo Único. Nas edificações não residenciais já existentes, a que se refere este artigo, o acesso aos portadores de necessidades es-
peciais deverá ser garantido pelo menos até o pavimento térreo. Se houver necessidade de rampa, essa deverá ser executada conforme o 
estabelecido pela ABNT.

Art. 328. Quando existir desnível entre o piso e o passeio, ou quando houverem desníveis internos, será obrigatória a utilização de rampas 
de acesso e locomoção de portadores de necessidades especiais.
Parágrafo Único. Quando não houver rampas, o acesso dos portadores de necessidades especiais a outros pavimentos deverá ser feito 
através de elevador com largura mínima de 1,40m (um metro e quarenta centímetros).

Art. 329. Nas edificações citadas neste Capítulo deverá haver pelo menos uma instalação sanitária para portadores de necessidades espe-
ciais.

Art. 330. Nos cinemas, auditórios, templos, teatros, estádios, ginásios esportivos e congêneres deverão existir espaços para espectadores 
portadores de necessidades especiais ao longo dos corredores, na proporção de 1% (um por cento) da lotação do estabelecimento.

TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES
CAPÍTULO ÚNICO
DAS PENALIDADES

Art. 331. Às infrações às disposições deste Código serão aplicadas as seguintes penas :
I - multa;
II - embargo da obra;
III - interdição do prédio ou dependência;
IV - demolição.

Parágrafo Único. A aplicação de uma das penas previstas neste artigo, não prejudica a de outra, se cabível.

Art. 332. O procedimento legal para a verificação das infrações e aplicação das penalidades é o regulado no Código de Posturas do Município 
de Irani .

SEÇÃO I
DAS MULTAS
Art. 333. Pelas infrações as disposições deste Código serão aplicadas ao construtor, ou profissional responsável pela execução das obras, ao 
autor do projeto e ao proprietário, conforme o caso, as seguintes multas:
Item Infração Multa (VRMs)

I Pelo falseamento de medidas, cotas, e demais indicações do Projeto:
Þ Ao Profissional Infrator 113,6 a 487

II

Pelo viciamento do Projeto aprovado, introduzindo lhe alteração de qualquer espécie :
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Executor da Obra
Þ Ao Profissional habilitado responsável pela execução

113,6 a 487

III
Pelo início da execução da obra sem licença :
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Construtor

113,6 a 487

IV
pelo início de obras sem os dados oficiais de alinhamento e nivelamento:
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Construtor

113,6 a 324,6

V

Pela execução da obra em desacordo com o projeto aprovado:
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Construtor
Þ Ao Profissional Responsável

113,6 a 487

VI
Pela falta de projeto aprovado e documentos exigidos no local da obra:
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Construtor

113,6 a 324,6
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VII Pela inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes:
Þ Ao Construtor 113,6 a 487

VIII Pela paralisação da obra sem comunicação à Municipalidade:
Þ Ao Proprietário 113,6 a 227,2

IX

Pela desobediência ao embargo municipal:
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Construtor
Þ Ao Profissional Responsável

227,2 a 1136,3

X Pela ocupação da edificação sem que à Municipalidade tenha fornecido o Habite - se: Þ Ao Proprietário 113,6 a 487
XI Concluída a reconstrução ou reforma se não for requerida a vistoria: Þ Ao Proprietário 113,6 a 324,6

XII Houver prosseguimento da obra vencido o prazo de licenciamento sem que tenha sido concedida a necessária 
prorrogação do prazo : Þ Ao Proprietário 113,6 a 487

XIII

Ligação de Condutores de Águas Pluviais à Rede de Esgoto Cloacal e/ou Ligação de Esgoto Cloacal em Rede 
Pluvial:
Þ Ao Proprietário
Þ Ao Construtor

113,6 a 487

Art. 334. Na imposição da multa e para graduá-la, ter-se-á em vista:
I - a maior ou menor gravidade da infração;
II - as suas circunstâncias;
III - os antecedentes do infrator.

Art. 335. A multa será imposta pela autoridade municipal competente, à vista do auto de infração lavrado pelo funcionário habilitado, que 
apenas registrará a falta ou infração verificada, indicando o dispositivo infringido.

Art. 336. O auto de infração em 4 (quatro) vias, deverá ser assinado pelo funcionário que tiver constatado a existência da irregularidade e 
também, sempre que possível, pelo próprio autuado; na sua ausência, poderá ser colhida a assinatura de representante, proposto, ou de 
quem lhe fizer às vezes.

§ 1º A recusa de assinatura no auto de infração será anotada pelo autuante perante duas testemunhas, considerando-se neste caso, nor-
malizada a autuação.

§ 2º A última via do auto de infração, quando o infrator não for encontrado será encaminhada via postal, com aviso de recebimento ao 
responsável, sendo considerado, para todos os efeitos legais, como estando o infrator cientificado da mesma.

Art. 337. O auto de infração deverá conter:
I - a indicação do dia e local em que ocorreu a infração, ou em que esta foi constatada pelo autuante;
II - o fato ou ato que constitui a infração, indicando o dispositivo legal infringido;
III - o nome e assinatura do infrator, ou na sua falta, denominação que o identifique e endereço;
IV - o nome e assinatura do autuante, bem como sua função ou cargo;
V - o nome, assinatura e endereço das testemunhas, se for o caso.

Art. 338. Lavrado o Auto de Infração, o infrator poderá apresentar defesa escrita dirigida a autoridade municipal competente no prazo má-
ximo de 10 (dez) dias, a contar de seu recebimento, findo o qual será o auto encaminhado para a imposição da multa e cobrança.

Art. 339. Imposta a multa, será dado o conhecimento da mesma ao infrator, mediante a entrega da terceira via do auto de infração, na qual 
deverá constar o despacho da autoridade municipal que a aplicou.

§ 1º O infrator terá o prazo 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da multa.

§ 2º Decorridos o prazo estipulado no §1º, a multa não paga será encaminhada ao setor competente para inscrição em dívida ativa e co-
brança, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 340. Na reincidência a multa será aplicada com acréscimo de 20% (vinte por cento).

Parágrafo Único. Considera-se reincidência para acréscimo da multa, outra infração da mesma natureza.
Art. 341. Terá andamento sustado o processo de aprovação de projeto ou licenciamento de construção cujo responsável técnico, ou empresa 
construtora, esteja em débito com a Municipalidade.
Art. 342. O pagamento da multa não isenta o requerente da regularização da infração, que deverá ser atendida de acordo com o que dispõe 
este Código.

SEÇÃO II
DO EMBARGO
Art. 343. As obras em andamento, sejam elas construções ou reformas, serão embargadas, nas situações abaixo descritas, ou em outras 
ocorrências em que essa medida se fizer necessária, sem prejuízo das multas, quando:
I - tiverem sendo executadas sem respectivo alvará de licenciamento, nos casos em que este é necessário;
II - desobediência ao projeto aprovado ou inobservância de qualquer prescrição essencial do alvará de licença;
III - não for respeitado o alinhamento predial ou afastamento mínimo;
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IV - estiver sendo executada sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado e inscrito na Municipalidade, quando indispen-
sável;
V - o construtor ou responsável técnico isentar-se de responsabilidade, devidamente justificada e comunicada à Municipalidade;
VI - estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o pessoal que a execute, ou para as pessoas de edificações vizinhas;
VII - for constatada ser fictícia a assunção de responsabilidade profissional do seu projeto ou execução;
VIII - o profissional responsável tiver sofrido suspensão ou cassação pelo CREA;
IX - obra já autuada, não tenha sido regularizada no tempo previsto.

Art. 344. Ocorrendo as hipóteses do artigo anterior, a autoridade municipal competente fará notificação por escrito ao infrator, dando ciência 
da mesma à autoridade superior.
Art. 345. Verificada a procedência na notificação pela autoridade municipal competente, esta determinará o embargo em termo próprio 
que mandará lavrar, e no qual fará constar as exigências a serem cumpridas para o prosseguimento da obra, sem prejuízo da imposição de 
multas.
Art. 346. O Termo de Embargo será apresentado ao infrator para que o assine e, no caso deste não ser encontrado, será o termo enca-
minhado via postal, com aviso de recebimento, ao responsável pela empresa construtora, seguindo-se o processo administrativo para a 
respectiva paralisação da obra.
Art. 347. O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no respectivo termo e satisfeito o pagamento dos 
tributos e multas em que haja o responsável incidido.

Art. 348. Se não houver alternativa de regularização da obra, após o embargo seguir-se-á demolição total ou parcial da mesma.

SEÇÃO III
DA INTERDIÇÃO
Art. 349. Uma edificação ou qualquer uma de suas dependências poderá ser interditada em qualquer tempo, com impedimento de sua 
ocupação, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

Art. 350. A interdição será imposta, por escrito, após vistoria efetuada pela autoridade competente.

Parágrafo Único. Não atendida a interdição, e não interposto recurso ou indeferido este, a Municipalidade tomará as medidas legais cabíveis.

SEÇÃO IV
DA DEMOLIÇÃO
Art. 351. A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando:
I - a obra estiver sendo executada sem projeto aprovado e sem alvará de licenciamento, e não houver condições de regularização nos ter-
mos da legislação pertinente;
II - construção feita sem observância do alinhamento ou nivelamento fornecido pela Municipalidade, ou sem as respectivas cotas ou com 
desrespeito ao projeto aprovado, nos seus elementos essenciais, não havendo possibilidade para ajustá-la à legislação pertinente;
III - obra julgada em risco quando o proprietário se recusar a tomar as providências determinadas pela Municipalidade para sua segurança;
IV - construção que ameace ruír e que o proprietário não queira demolir ou não possa reparar, por falta de recursos, ou disposição regula-
mentar.

Art. 352. A demolição será precedida de vistoria por uma comissão composta por 03 (três) engenheiros ou arquitetos, designados pelo Chefe 
do Poder Executivo, pertencentes ou não ao quadro de servidores da Municipalidade.

Parágrafo Único. A comissão designada procederá da seguinte forma:
a) determinará dia e hora para vistoria, fazendo intimar o proprietário para assistir a mesma; não sendo o mesmo encontrado, far-se-á 
intimação por edital com prazo de 10 (dez) dias;
b) não comparecendo o proprietário ou seu representante, a comissão fará exame da construção, e, se verificar que a vistoria pode ser 
adiada, mandará fazer nova intimação ao proprietário;
c) não podendo fazer adiamento, ou se o proprietário não atender a segunda intimação, a comissão fará os exames que julgar necessários, 
concluídos os tais dará seu laudo dentro de 3 (três) dias, devendo constar no mesmo o que for verificado, o que o proprietário deve fazer 
para evitar a demolição e o prazo para isso julgado conveniente, salvo caso de urgência, esse prazo não poderá ser inferior a 3 (três) dias 
e nem superior a 90 (noventa) dias;
d) do laudo se dará cópia para o proprietário e aos moradores do prédio, se for alugado, acompanhado aquele da intimação para o cum-
primento das decisões nela contidas;
e) a cópia do laudo e intimação do proprietário serão entregues mediante comprovante de recebimento, e se não for encontrado ou recusar 
recebê-los, serão publicados em resumo, por 3 (três) vezes, pela imprensa local, e afixados no mural de publicações ou boletim oficial;
f) no caso de ruína eminente, a vistoria será feita logo, dispensando-se a presença do proprietário se não puder ser encontrado, levando-se 
ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo as conclusões do laudo, para que ordene a demolição.

Art. 353. Dado ciência ao proprietário do resultado da vistoria e feita a devida intimação, seguir-se-ão as providências administrativas.

Art. 354. Se não forem cumpridas as decisões do laudo nos termos do artigo anterior serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.

SEÇÃO V
DAS SANÇÕES
Art. 355. A Municipalidade poderá cancelar a inscrição de profissionais (Pessoa Física ou Jurídica), e comunicar ao CREA especialmente os 
responsáveis técnicos que:
I - prosseguirem a execução de obra embargada pela Municipalidade;
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II - não obedecerem aos projetos previamente aprovados, ampliando ou reduzindo as dimensões indicadas nas plantas e cortes;
III - hajam incorrido em 3 (três) multas por infração cometida na mesma obra;
IV - alterem as especificações indicadas no projeto ou as dimensões, ou elementos das peças de resistência previamente aprovados pela 
Municipalidade;
V - iniciarem qualquer obra sem o necessário Alvará de Construção;
VI - cometerem por imperícia, imprudência ou negligência, faltas que venham a comprometer a segurança da obra.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 356. Os casos omissos no presente Código serão analisados pela Municipalidade observando-se os princípios no Plano Diretor e a le-
gislação vigente.

Art. 357. Os valores constantes no presente Código serão corrigidos anualmente na forma da legislação Municipal.

Art. 358. O Poder Executivo Municipal regulamentará as disposições deste Código em 180 dias.

Art. 359. Este Código entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 360. Ficam revogadas as disposições em contrário e suas alterações.

Irani/SC, 24 de abril de 2018.
Sivio Antonio Lemos das Neves
Prefeito

Registrado e Publicado nesta Secretaria em 24/04/2018.

Airton Fabricio
Secretário Municipal de Administração e Gestão

LEI COMPLEMENTAR N. 090, DE 24 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604179

ÍNDICE
LEI COMPLEMENTAR Nº 090, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
INSTITUI O CÓDIGO DE POSTURAS PARA O MUNICÍPIO DE IRANI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei complementar, parte integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, contém medidas de polícia administrativa, 
a cargo do Município, em matéria de higiene, de segurança, ordem e costumes públicos; institui normas disciplinadoras do funcionamento 
dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, estatui as necessárias relações jurídicas entre o Poder Público e os 
munícipes, visando disciplinar o uso e gozo dos direitos individuais e do bem-estar geral.

Art. 2º. Todas as funções referentes à execução desta lei, bem como a aplicação das penalidades nela previstas, serão exercidas por órgãos 
municipais, cuja competência, para tanto, estiver definida na legislação municipal.

Art. 3º. Os casos omissos serão resolvidos por analogia às disposições concernentes e não as havendo, pelos princípios gerais de direito.

Art. 4º. Fica sujeita a regulamentação pela presente lei, a forma de utilização de todas as Áreas de Domínio Público e demais espaços de 
utilização pública (quer pertencentes a entidades públicas ou privadas), ou assim caracterizadas.
Parágrafo Único. O disposto na presente lei não desobriga o cumprimento das normas internas nos espaços referidos no caput deste artigo.

Art. 5º. Estão sujeitas a regulamentação pela presente lei, no que couber, edificações e atividades particulares que no seu todo ou parte, 
interfiram ou participem de alguma forma das relações cotidianas do meio urbano.

CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 6º. Ao Chefe do Poder Executivo e em geral aos servidores municipais, incumbe zelar pela observância dos preceitos desta lei.

Art. 7º. Esta lei não compreende as infrações previstas no Código Penal e outras leis federais e estaduais, bem como a legislação sanitária 
em vigor no país.
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CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 8º. As disposições sobre as normas arquitetônicas e urbanísticas, contidas nesta lei e outras normas suplementares às Leis do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Municipal , visam assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto 
dos espaços e edificações deste Município.

Art. 9º. As disposições sobre as normas de utilização dos espaços a que se refere o artigo 4º deste Título, e do exercício das atividades 
comerciais, de serviço e industriais, visam:
I - garantir o respeito às relações sociais e culturais específicas da região;
II - estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de conforto ambiental;
III - promover a segurança e harmonia entre os munícipes.

TÍTULO II
DA HIGIENE PÚBLICA

CAPÍTULO I
DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 10. As vias e logradouros públicos urbanos do Município de Irani devem ser utilizados para o fim básico a que se destinam, respeitadas 
as limitações e restrições prescritas nesta lei.

Art. 11. A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, salvo nos casos previstos na presente lei e desde que antecipadamente autorizado pela 
Municipalidade ou órgão competente afim:
I - abrir ruas, travessas ou praças sem prévio alinhamento e nivelamento fornecido pela Municipalidade;
II - deixar em mau estado de conservação as calçadas e passeios fronteiriços, paredes frontais das edificações e dos muros que fazem 
frente para as vias públicas;
III - danificar ou alterar de qualquer modo, calçamento, passeios, calçadas e meio-fio;
IV - danificar por qualquer modo, postes, fios e instalações de energia elétrica, televisão a cabo, fibra ótica, dados, telefone, antenas de 
televisão nas zonas urbanas e rurais;
V - deixar de remover os restos de entulhos resultantes de construção e reconstrução, bem como de podas de jardins e cortes de árvores;
VI - deixar nas ruas, praças, travessas ou logradouros públicos, águas servidas e quaisquer detritos prejudiciais ao asseio e à higiene pública;
VII - estreitar, mudar ou impedir de qualquer modo a servidão pública das estradas e caminhos;
VIII - colocar quaisquer elementos que impeçam ou dificultem a acessibilidade em ruas, estradas e caminhos públicos;
IX - danificar por qualquer forma, as ruas, estradas de rodagem e caminhos públicos;
X - embaraçar ou impedir por qualquer meio, a acessibilidade de pedestres ou veículos nas vias, praças, passeios e logradouros públicos;
XI - impedir que se façam escoadouros de águas pluviais por dentro de propriedades marginais das estradas e caminhos públicos, desde 
que devidamente tubulados;

§ 1º Compreende-se na proibição deste artigo o depósito de qualquer material, inclusive de construção, nas vias públicas em geral.

§ 2º As autorizações previstas no caput deste artigo deverão ser requeridas pelos interessados, acompanhadas de uma descrição ou croqui 
do ato a ser praticado e de sua finalidade.
Art. 12. O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado direta ou indiretamente pela Prefeitura, bem como 
o serviço de coleta de lixo domiciliar.

Art. 13. É proibido impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas.

Art. 14. Para preservar de maneira geral a higiene pública fica proibido:
I - consentir o escoamento de águas servidas das residências para as ruas;
II - consentir, sem as precauções devidas, a permanência nas vias públicas de quaisquer materiais que possam comprometer o asseio das 
mesmas;
III - queimar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;
IV - conduzir, em veículos abertos, materiais que possam, sob a incidência do vento ou trepidações, comprometer o passeio das vias pú-
blicas;
V - aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos.

Art. 15. O lixo das habitações deverá ser acondicionado em sacos de plástico ou vasilhas apropriadas servidas de tampa, separadamente 
quando houver coleta seletiva, para ser removido pelo serviço de limpeza pública.

Art. 16. É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem edificações ou nas várzeas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de 
animais, fragmentos pontiagudos ou qualquer material que possa causar incômodo à população ou prejudicar a estética da cidade, bem 
como queimar, dentro do perímetro urbano, qualquer substância nociva.

Parágrafo Único. Aplicam-se estas medidas nas áreas situadas à montante e ajusante dos cursos d’água que passam dentro do perímetro 
urbano.

Art. 17. Não é permitido, dentro do perímetro urbano, a instalação de estrumeiras ou depósito de estrume animal.
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Art. 18. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas 
e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas.

Art. 19. Nos casos de descarga de materiais que não possam ser feitas diretamente no interior dos prédios, será tolerada a descarga e 
permanência na via pública, com o mínimo prejuízo ao trânsito, em horário estabelecido pela Prefeitura.

Parágrafo Único. Nos casos previstos neste artigo, os responsáveis pelos materiais depositados na via pública deverão providenciar a sina-
lização adequada e necessária para que a circulação permaneça com segurança.

Art. 20. É expressamente proibido danificar ou retirar sinais de trânsito colocados nas vias, estradas ou caminhos públicos.

Art. 21. A Prefeitura impedirá o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos à via pública.

Art. 22. Para comícios políticos e festividades cívicas, religiosas ou de caráter popular, poderão ser armados palcos, ou palanques provisórios 
ou estruturas especificas nos logradouros públicos, desde que solicitada à Prefeitura a autorização de sua instalação.

Parágrafo Único. Para a autorização do disposto neste artigo deverão ser observados os seguintes requisitos:
a) aprovação pela prefeitura quanto à sua localização;
b) não prejudicarem a pavimentação nem o escoamento das águas pluviais, vegetação e outros bens públicos correndo por conta dos res-
ponsáveis pelas festividades, os estragos porventura verificados;
c) serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento das festividades;
d) não perturbar o trânsito público.
e) aprovação prévia pelo órgão sanitário competente da Municipalidade;
f) responsabilização pela limpeza do local utilizado.
Art. 23. Nas construções e demolições não será permitido, além do alinhamento do tapume, a ocupação de qualquer parte do passeio com 
materiais de construção.

CAPÍTULO II
DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO URBANO

Art. 24. A instalação de mobiliário ou equipamentos urbanos que comporte os usos: telefone, correio, segurança, comércio de jornais, revis-
tas, cigarros, doces embalados, café e similares, flores, lanchonete, sucos, sorvete e outros do gênero em logradouros públicos, reger-se-á 
por esta lei, obedecidos aos critérios de localização e usos aplicáveis a cada caso, e só será permitido quando não acarretar:
I - prejuízo à circulação de veículos e pedestres ou ao acesso de bombeiros e serviços de emergência;
II - interferência no aspecto visual e no acesso às construções de valor arquitetônico, artístico e cultural;
III - interferência em toda extensão da testada de escolas, templos de culto, prédios públicos e hospitais;
IV - interferência nas redes de serviços públicos;
V - obstrução ou diminuição do panorama significativo ou eliminação de mirante;
VI - redução de espaços abertos, importantes para paisagismo, recreação pública ou eventos sociais e políticos;
VII - prejuízo à escala, ao ambiente e as características naturais do entorno.

Art. 25. A instalação de equipamento, além das condições exigidas no artigo anterior, pressupõe:
I - diretrizes de planejamento da área ou projeto existente de ocupação;
II - características do comércio existente no entorno;
III - diretrizes de zoneamento e uso do solo;
IV - riscos para o equipamento.
Parágrafo Único. A instalação de equipamentos em parques, praças, largos e jardins públicos, depende da anuência prévia da Municipalidade.

Art. 26. Os padrões para o equipamento serão estabelecidos em projetos do órgão de planejamento competente.

Art. 27. A ocupação do logradouro público com mesas e cadeiras poderá ser permitida, em caráter provisório, através de autorização ex-
pressa do poder público, desde que, satisfeitas as seguintes condições:
I - preservem uma faixa mínima para o trânsito público, não inferior a 2,00m (dois metros);
II - corresponderem apenas às testadas dos estabelecimentos comerciais para os quais forem licenciados;
III - não exceder a linha média dos passeios, de modo a ocuparem no máximo a metade desses, a partir da testada;
IV - guardem as mesas, entre si, distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
V - sua instalação, estando em concordância com a Legislação Sanitária vigente, deverá ser previamente aprovada pelo órgão sanitário 
competente no Município.

Parágrafo Único. O pedido de licença será acompanhado de uma planta ou desenho cotado, indicando a testada da casa comercial, a largura 
do passeio, o número e a disposição das mesas e cadeiras, bem como de uma declaração do proprietário ou responsável legal sobre o fluxo, 
metodologia empregada e tipo de gênero alimentício envolvido, quando for o caso.

Art. 28. Através de requerimento à Municipalidade poderão ser permitidos, nos logradouros públicos: a instalação de relógios, estátuas, 
fontes e qualquer monumento, se comprovado o seu valor artístico ou cívico a juízo da Municipalidade, da qual dependerá a aprovação do 
local para instalação dos mesmos.

§ 1º Os relógios colocados nos logradouros públicos ou em qualquer ponto exterior de edifícios, serão obrigatoriamente mantidos em per-
feito estado de funcionamento e precisão horária, pelo requerente.
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§ 2º As fontes ou similares de que trata este artigo serão obrigatoriamente mantidas em perfeitas condições materiais e sanitárias pelo 
requerente, de modo a não causar risco à saúde da população.

Art. 29. As infrações dos dispositivos constantes deste Título serão punidas com multa de 162,3 VRMs, elevadas em 20% (vinte por cento) 
nas reincidências, sem prejuízos das responsabilidades criminal e civil cabíveis.
CAPÍTULO III
DAS CALÇADAS E PASSEIOS

Art. 30. Calçada é a parte da via, normalmente segregada em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito 
de pedestres e quando possível, à implantação do mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros. Passeio é a parte da calçada ou pista 
de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva 
de pedestres.

Art. 31. As calçadas públicas são de responsabilidade exclusiva dos proprietários, possuidores do domínio útil ou a qualquer título, de 
imóveis, no tocante a sua construção, restauração, conservação e limpeza, observando as normas e padrões fixados pela Municipalidade.

Art. 32. Em relação às calçadas públicas, é expressamente proibido:
I - depositar lixo ou detritos sólidos e líquidos de qualquer natureza;
II - revestimento das calçadas formando superfície inteiramente lisa, ou com desnível que possa produzir escorregamento ou queda;
III - qualquer tipo de letreiro ou anúncio, de caráter permanente ou não, no piso das calçadas dos logradouros públicos;
IV - escoar rejeitos e dejetos líquidos de qualquer natureza;
V - transitar com qualquer tipo de meio de transporte, exceto carrinhos de crianças e cadeiras para portadores de necessidades especiais;
VI - conduzir pelas calçadas volumes de grande porte, que possam embaraçar o trânsito de pedestres;
VII - estacionar temporária ou permanentemente qualquer tipo de meio de transporte;
VIII - depositar materiais ou entulhos provenientes de construções sem o uso de acondicionantes e protetores adequados (tapumes) e 
autorização prévia e por escrito da Municipalidade;
IX - executar qualquer benfeitoria ou modificação nas calçadas que impliquem na alteração de sua estrutura normal, sem prévia autorização 
por escrito, da Municipalidade;
X - implantar ou instalar equipamentos que possam afetar prejudicialmente a espacialidade horizontal e vertical e a circulação natural de 
transeuntes, observando-se no caso dos equipamentos de ar condicionado, uma altura não inferior a 2,20 m (dois metros e vinte centíme-
tros) e a adoção de dutos para condução de água ao solo;
XI - instalar nas fachadas dos prédios e edificações, elementos que coloquem em risco a integridade física dos transeuntes;
XII - preparar materiais para a construção de obra, na calçada pública;
XIII - lavar veículos ou outros equipamentos nas calçadas públicas;
XIV - executar qualquer tipo de obra, para a implantação de infraestrutura ou serviço de utilidade pública sem a prévia autorização por 
escrito da Municipalidade;
XV - colocar mesas e cadeiras para atendimento ao público, sem autorização prévia da Municipalidade;
XVI – fazer da calçada extensão do comércio com exposição e colocação de mercadoria de qualquer espécie.

Art. 33. As calçadas deverão apresentar uma declividade de 2% (dois por cento) do alinhamento para o meio fio, de acordo com regula-
mentação do Poder Executivo.
Art. 34. Nas calçadas públicas podem ser instalados equipamentos temporários ou permanentes, para a coleta de lixo, contanto que obe-
deçam as normas e padrões da Municipalidade.

Art. 35. Os proprietários são obrigados a manter as calçadas permanentemente em bom estado de conservação, sendo expedidas a juízo do 
setor competente, as intimações necessárias aos respectivos proprietários, para consertos ou para reconstrução dos mesmos.

Parágrafo Único. Caberá à Municipalidade o conserto ou reconstrução das calçadas, quando forem por ela danificados, no prazo de 60 
(sessenta) dias.
Art. 36. As canalizações para escoamento das águas pluviais dos lotes ou edificações passarão sob as calçadas.
Parágrafo Único. Quando se tornar necessária a realização de escavação nas calçadas dos logradouros, para assentamento de canalização, 
galerias, instalações de subsolo ou qualquer outro serviço, a reposição do revestimento das calçadas deverá ser feita de maneira a não 
resultarem remendos, ainda que seja necessário refazer ou substituir completamente todo o revestimento, cabendo as despesas respectivas 
aos responsáveis pelas escavações.

Art. 37. Se intimados pela Municipalidade a executar o fechamento de terrenos, a manutenção e a construção de calçada, outras obras 
necessárias ou serviços, os proprietários que não atenderem a intimação, no prazo de 30 (trinta) dias, ficarão sujeitos a pagar o valor do 
mercado dos serviços efetuados pela municipalidade.

Parágrafo Único. Excetuam-se do pagamento da taxa adicional relativa à administração, os proprietários cuja renda familiar não ultrapassem 
a 3 (três) salários mínimos e sejam proprietários de um único imóvel.

Art. 38. Quando, em virtude dos serviços de calçamento executados pela Municipalidade em logradouro situado em qualquer das zonas da 
cidade, em que forem alterados o nível ou largura das calçadas, cujos serviços já tenham sido realizados sem que a Municipalidade tenha 
fornecido a cota e o alinhamento anterior, competirá, aos proprietários a reposição destas calçadas em bom estado, de acordo com a nova 
posição dos meios-fios.

Parágrafo Único. Caso a Municipalidade tenha fornecido a cota e o alinhamento anteriormente e tenha modificado o projeto inicial, compe-
tirá à mesma a reposição destas calçadas em bom estado de acordo com o novo projeto.
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Art. 39. Em logradouro dotado de mais de 2,00m (dois metros) de largura, será obrigatória a construção de passeio livre para uso exclusivo 
de pedestres de no mínimo 2,00 m (dois metros), sendo que na faixa de calçadas restante deverá ser decorada e/ou ajardinada, segundo 
projeto aprovado para cada logradouro.

Art. 40. Não poderão ser feitas rampas de acesso nos passeios dos logradouros destinadas à entrada de veículos.

Parágrafo Único. Tendo em vista a natureza dos veículos que tenham de trafegar sobre a calçada, a Municipalidade indicará, no alvará de 
licença a ser concedido, a espécie de calçamento que neles deva ser adotado, bem como a faixa das calçadas destinadas a esse tráfego de 
veículos.

Art. 41. O rampeamento das soleiras e o rebaixamento do meio-fio são obrigatórios sempre que tiver entrada de veículos nos terrenos ou 
prédios com travessia de calçada de logradouro, sendo proibida a colocação de cunhas ou rampas de madeira ou de outros materiais fixos 
ou móveis, nas sarjetas ou sobre a calçada, junto às soleiras de alinhamento para o acesso de veículos.

Art. 42. As intimações para correção dos rampeamentos objetivando obedecer este Título, quando necessárias, deverão ser cumpridas no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO IV
DO FECHAMENTO E CONSERVAÇÃO DE TERRENOS NO ALINHAMENTO

Art. 43. Os terrenos não construídos, na zona urbana, com testada para logradouro público, loteados ou não, serão obrigatoriamente fecha-
dos no alinhamento, desde que o logradouro público seja pavimentado.

Art. 44. O fechamento permitirá o emprego de muro, cerca de madeira, cerca de arame liso, tela ou cerca viva.

Parágrafo Único. A utilização de outros materiais para o fechamento, não citados neste artigo, deverá ser submetida à aprovação da Muni-
cipalidade.

Art. 45. O fechamento dos terrenos não construídos na zona urbana e rural poderá ser exigido pela Municipalidade, quando assim julgar 
conveniente, sendo permitido o emprego de muro, cerca de madeira, cerca de arame, tela ou cerca viva.

Parágrafo único. Na macrozona rural, os proprietários deverão manter limpas e roçadas as áreas adjacentes à via pública.

Art. 46. Os terrenos que margeiam as estradas de rodagem serão obrigatoriamente fechados, permitido o emprego de muro, cerca de ma-
deira, cerca de arame liso, tela ou cerca viva no alinhamento frontal.

Art. 47. Nas áreas de uso residencial poderá ser dispensado o fechamento frontal dos terrenos construídos, desde que nos mesmos seja 
mantido um ajardinamento rigoroso e permanentemente conservado, e que o limite entre o logradouro e o terreno fique marcado com 
meio-fio, cordão de cimento ou processo equivalente.

Art. 48. Para fechamento de terrenos, não será permitido o emprego de espinheiros, ou de qualquer solução que coloque em risco a saúde 
e o bem estar.

Art. 49. Quando os terrenos forem fechados por meio de cercas vivas e estas não forem convenientemente conservadas, a Municipalidade 
poderá exigir a substituição desse fechamento por outro.

Art. 50. Os terrenos não construídos dentro do perímetro urbano deverão ser mantidos limpos, capinados e drenados.

Art. 51. Os terrenos pantanosos ou alagados, situados nas zonas urbanas, serão drenados pelos respectivos proprietários, quando intimados 
pela Municipalidade.

Art. 52. Dentro do perímetro urbano, é proibido colocar cacos de vidro e arames farpados nos muros frontais, laterais e fundos.

Parágrafo Único. Os proprietários que tenham colocado materiais especificados no caput deste artigo, antes da vigência desta lei, têm prazo 
de 90 (noventa) dias para retirá-los, sob pena de incidirem nas sanções cabíveis.

CAPÍTULO V
DOS TERRENOS BALDIOS

Art. 53. Todo possuidor, a qualquer título, de imóvel localizado na zona urbana, deverá conservá-lo limpo, em garantia à saúde e à segurança 
pública.

Art. 54. O descumprimento das obrigações de que trata o artigo anterior, importará em:
I - intimação para que o proprietário do imóvel ou seu responsável legal execute a limpeza do terreno;
II - execução dos serviços de limpeza pela Municipalidade, se o intimado não realizar a limpeza do terreno no prazo determinado na intima-
ção, ficando sujeito os proprietários ou responsáveis do terreno a pagar o valor de mercado dos serviços efetuados, acrescidos das taxas 
e despesas administrativas e multas.

Art. 55. Compete a Municipalidade:
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I - fiscalizar, controlar, notificar e aplicar as penalidades;
II - executar ou contratar a limpeza do terreno no caso previsto no item II do artigo 54 desta lei.

Art. 56. O proprietário ou responsável infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia de conclusão da limpeza do 
terreno, para recolher o valor devido.

Parágrafo Único. Terminado o prazo previsto neste artigo, o proprietário ou responsável pelo terreno terá seu débito inscrito em dívida ativa.

CAPÍTULO VI
DAS EDIFICAÇÕES

Art. 57. Não é permitido conservar água estagnada nos quintais ou pátios dos prédios situados na Macrozona Urbana Consolidada e Macro-
zona Urbana.

Art. 58. Os reservatórios de água deverão obedecer aos seguintes requisitos:
a) vedação total que evite o acesso de substâncias que possam contaminar a água;
b) facilidade de sua inspeção;
c) tampa removível;
d) outras exigências da lei de edificações vigente.

Art. 59. Nos conjuntos de apartamentos e prédios de habitação coletiva é proibida a instalação de dutos para a coleta de lixo, quer sejam 
coletivos ou individuais.

Art. 60. As chaminés, de qualquer espécie de fogões de casas particulares, de restaurantes, pensões, hotéis, estabelecimentos comerciais e 
industriais de qualquer natureza, terão altura suficiente para que a fumaça, a fuligem e outros resíduos que possam expelir, não incomodem 
os vizinhos.

Art. 61. Fica proibido no Município de Irani, em ambientes fechados de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, 
charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.

§ 1º Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso coletivo” compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cul-
tura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, 
veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.

§ 2º Nos locais descritos neste artigo deverão ser afixados avisos indicativos da proibição em locais de ampla visibilidade ao público.

§ 3º Serão considerados infratores deste artigo os fumantes e os estabelecimentos onde ocorrer a infração.

§ 4º O Título V desta lei determina as sanções para os infratores.

CAPÍTULO VII
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art. 62. No interesse do controle da poluição do ar e da água, a Prefeitura exigirá parecer técnico da FATMA, sempre que lhe for solicitada 
licença de funcionamento para estabelecimentos industriais ou quaisquer outros que se configurem em eventuais poluidores do meio am-
biente.

Art. 63. É proibido podar, cortar, danificar, derrubar, remover ou sacrificar espécies da arborização pública, sendo estes serviços de atribuição 
exclusiva da Prefeitura, obedecidas às disposições do Código Florestal Brasileiro.

Parágrafo Único. Para que não seja desfigurada a arborização do logradouro, cada remoção de árvore importará no imediato plantio da 
mesma ou de nova árvore em ponto cujo afastamento seja menor possível da antiga posição.

Art. 64. Não será permitida a utilização da arborização pública para colocação de cartazes e anúncios ou fixações de cabos e fios, nem para 
suporte ou apoio de objetos e instalações de qualquer natureza.

Art. 65. Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão nas queimadas, as medidas preventivas necessárias.

§ 1º O interessado deverá obter das autoridades municipais a autorização antecipadamente;

§ 2º A autorização não inibe a responsabilidade do requerente quanto ao controle e medidas de precaução para evitar a propagação do 
fogo.

Art. 66. A ninguém é permitido atear fogo em roçados, palhados ou matos que limitem com terras de outrem, sem tomar as seguintes 
precauções:
I - preparar aceiros de no mínimo 7 (sete) metros de largura;
II - mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo.
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Art. 67. A derrubada de mata dependerá de licença da Prefeitura, observadas as restrições constantes do Código Florestal Brasileiro.

Art. 68. É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público ou particular.

Art. 69. O Município poderá celebrar convênio com órgãos públicos federais e estaduais para a execução de tarefas que objetivem o controle 
da poluição do meio ambiente e dos planos estabelecidos para a sua proteção.

CAPÍTULO VIII
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO

Art. 70. A Prefeitura exercerá, em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado e da União, fiscalização sobre a produção, o comér-
cio e o consumo de gêneros alimentícios em geral.

Parágrafo Único. Para os efeitos desta lei, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias, destinadas ao preparo e consumo ali-
mentar, excetuados os medicamentos.

Art. 71. Não será permitida a produção, exposição ou vendas de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à 
saúde, os quais serão apreendidos pelos funcionários encarregados pela fiscalização e removidos para local destinado à inutilização das 
mesmas.

§ 1º A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabelecimento comercial do pagamento das multas e demais penalidades que 
possam sofrer em virtude da infração.

§ 2º A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo determinará a cassação da licença para funcionamento da fábrica ou casa 
comercial.

Art. 72. Nas quitandas e casas congêneres, além das disposições gerais concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deve-
rão ser observadas as seguintes:
I - o estabelecimento que possuir exposição de frutas, legumes, verduras e/ou hortaliças, estes serão colocados sobre mesas e estantes de 
superfície impermeável, afastadas um metro, no mínimo, das portas externas;
II - as gaiolas para aves serão de fundo móvel, para facilitar a sua limpeza, que será feita diariamente;
III - os alimentos que independam de cozimento deverão ser depositados em recipientes fechados que evitem o acesso de impurezas e 
insetos.

Art. 73. É proibido ter em depósito ou expostos à venda:
I - aves doentes;
II - legumes, hortaliças, frutas ou ovos deteriorados.

Art. 74. Toda a água que tenha de servir para a manipulação ou preparo de gêneros alimentícios, desde que não venha do abastecimento 
público, deve ser comprovadamente pura.

Art. 75. O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, isenta de qualquer contaminação.

Art. 76. Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das prescrições desta lei, que lhes são aplicáveis, deverão ainda observar 
o seguinte:
I - zelar para que os gêneros alimentícios não estejam deteriorados, nem contaminados e apresentarem em perfeitas condições de higiene, 
sob pena de multa e apreensão das referidas mercadorias, que serão inutilizadas;
II - ter carrinhos para perfeito acondicionamento;
III - ter os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para isolá-los de impurezas e insetos;
IV - manter-se rigorosamente asseados.
§ 1º Os vendedores ambulantes não poderão vender frutas descascadas, cortadas ou em fatias.

§ 2º Ao vendedor ambulante de gêneros alimentícios de ingestão imediata é proibido tocá-los com as mãos, sob pena de multa, sendo a 
proibição extensiva à freguesia.

§ 3º Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão estacionar em locais que seja fácil a contaminação dos produtos 
expostos à venda, ou em pontos vedados pela Vigilância Sanitária.

Art. 77. A venda ambulante de sorvetes, refrescos, doces, guloseimas pães e outros gêneros alimentícios de ingestão imediata, só será 
permitida em carros apropriados, caixas ou outros receptáculos fechados, devidamente vistoriados pela Prefeitura, de modo que a merca-
doria seja inteiramente resguardada da poeira e da ação do tempo ou de elementos maléficos de qualquer espécie, sob pena de multa e 
apreensão de mercadorias.

§ 1º É obrigatório que o vendedor ambulante justaponha, rigorosamente, e sempre, as tampas das vasilhas destinadas á venda de gêneros 
alimentícios de ingestão imediata, de modo a preservá-los de qualquer contaminação.

§ 2º O acondicionamento de balas, confeitos e biscoitos providos de envoltórios, poderá ser feito em vasilhas abertas.

§ 3º É obrigatório o selo com informações de data de fabricação/validade e ingredientes utilizados.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 317

Art. 78. Na infração de qualquer artigo desse Capítulo, será imposta multa correspondente 32,4 a 162,3 VRMs.

CAPÍTULO IX
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 79. Os hotéis, pensões, restaurantes, bares, cafés, padarias, confeitarias e estabelecimentos congêneres, deverão observar as seguintes 
prescrições:
I - a lavagem da louça e talheres deverá ser feita com água corrente não sendo permitida sob qualquer hipótese, a lavagem em baldes, 
tonéis ou vasilhames;
II - a higienização da louça e talheres deverá ser feita com detergente ou sabão e água fervente em seguida;
III - os guardanapos e toalhas serão de uso individual;
IV - a louça e os talheres deverão ser guardados em armários com portas e ventilados, não podendo ficar expostos à poeira e às moscas;
V - os utensílios de copa e cozinha, os copos, as louças, talheres, xícaras e pratos devem estar sempre em perfeitas condições de uso. Será 
apreendido e inutilizado imediatamente, o material que estiver danificado, lascado ou trincado;
VI - as mesas e os balcões deverão possuir tampas impermeáveis;
VII - nos salões de consumação, não será permitido o depósito de caixas de qualquer material estranho às suas finalidades.

§ 1º Não é permitido servir café em copos ou utensílios que não possam ser esterilizados em água fervente, excetuando-se nesta proibição 
os descartáveis.

§ 2º Os estabelecimentos a que se refere este artigo são obrigados a manter seus empregados e garçons observando os devidos cuidados 
de higiene pessoal, convenientemente trajados, e de preferência, uniformizados.

Art. 80. Nos salões de barbeiros, cabeleireiros e estabelecimentos congêneres é obrigatório o uso de toalhas e golas individuais.

Parágrafo Único. Durante o trabalho, os oficiais ou empregados deverão usar jaleco rigorosamente limpo.

Art. 81. As toalhas ou panos que recobrem o encosto das cadeiras devem ser usados uma só vez para cada atendimento.

Art. 82. Os instrumentos de trabalho, logo após sua utilização deverão ser esterelizados.

Art. 83. As casas de carnes e peixarias deverão atender às seguintes condições:
I - ter balcões com tampa de aço inoxidável, mármore ou fórmica;
II - utilizar utensílios de manipulação, ferramentas ou instrumentos de corte feitos de material apropriado e conservado em rigoroso estado 
de limpeza;
III - não será permitido o uso de lâmpadas coloridas na iluminação artificial;
IV - os móveis de madeira devem ter revestimento impermeável;
V - manter o estabelecimento em perfeito estado de asseio e limpeza;
VI - os funcionários devem usar aventais, gorros brancos e luvas;
VII - manter coletores de lixo e resíduos com tampa a prova de moscas e roedores;
VIII - vender apenas carnes provenientes de abatedouros devidamente licenciados, regularmente inspecionados e carimbados;
IX - os estabelecimentos devem manter um funcionário exclusivo para o caixa.

Art. 84. Nos estabelecimentos tratados neste Capítulo é obrigatório observar as seguintes prescrições de higiene:
I - manter o estabelecimento em completo estado de asseio e limpeza;
II - o uso de aventais e gorros brancos;
III - manter coletores de lixo e resíduos com tampa à prova de moscas e roedores.

Art. 85. Os estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, da modalidade de panificadoras, lancherias e /ou confeitarias e similares, 
devem observar no mínimo, o seguinte:
I – piso revestido por material lavável, impermeável, resistente e não corrosível;
II - paredes de material resistente, lavável, impermeável, não corrosível;
III - as salas de manipulação devem ter aberturas (portas e janelas) teladas;
IV - as chaminés devem ficar no mínimo 5,00 m (cinco metros) acima da cumeeira;
V - os fornos não devem produzir fumaça aos compartimentos de trabalho;
VI - não se permite construção alguma sobre fornos, a não ser a cobertura para protegê-los;
VII - ter depósito ou local diferenciado, adequado para armazenamento de combustível, nos estabelecimentos que lidam com carvão, lenha, 
gás e similares;
VIII - ter depósito especial para farinhas, açúcar e outros, com pisos e paredes impermeabilizadas e protegidas de insetos e animais, com 
telas, estrados e aberturas especiais;
IX - é obrigatório o emprego de amassadeiras mecânicas;
XI - a secagem dos produtos será levada a efeito em ambiente e equipamento adequado e protegido;
XII - o preparo das massas, doces, salgados e demais produtos, será, realizado por processo mecânico, evitando o uso das mãos;
XIII - todos os aparelhos e utensílios de trabalho serão de material inoxidável e de fácil limpeza;
XIV - os equipamentos estarão sempre em boas condições de higiene;
XV - os produtos prontos para uso devem ficar abrigados de contaminação exterior;
XVI - as embalagens a serem utilizadas devem estar protegidas da poeira, insetos, animais e serem registradas no órgão competente;
XVII - é obrigatório o uso de estilete inoxidável, não se permitindo, em hipótese alguma, o emprego de qualquer outro material, sobremodo 
os comumente encontrados, rústicos, perigosos e sem higiene;
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XVIII - só é permitido o uso de aditivos intencionais previstos na legislação sanitária federal;
XIX - a manipulação dos produtos prontos para o consumo, na impossibilidade do uso de pegadores de inox, será feita com as mãos prote-
gidas por luvas de material aprovado pelo órgão competente.

Art. 86. Nos hospitais, casas de saúde e maternidades, além das disposições em geral desta lei e das legislações federal e estadual especí-
ficas, que lhes forem aplicáveis é obrigatório no mínimo:
I - a existência de depósito para roupa servida;
II - a existência de uma lavanderia com água quente com instalação de esterilizador;
III - a esterilização de louças, talheres e utensílios diversos;
IV - a desinfecção de colchões, travesseiros e cobertores;
V - a instalação de necrotério;
VI - processo especial para eliminação de lixo hospitalar;
VII - a manutenção da cozinha, copa e despensa devidamente asseada e em condições de completa higiene.

Art. 87. Na infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será imposta a multa de 162,3 VRMs.

TÍTULO III
DO BEM ESTAR PÚBLICO

Art. 88. É expressamente proibido perturbar o sossego público ou particular com ruídos ou sons excessivos.

Parágrafo Único. A Prefeitura estabelecerá, para cada atividade que pela sua característica produza ruídos excessivos, horários e localização 
permitidos, tendo em conta o disposto nesta lei relativo à matéria e demais Leis Federais, Estaduais e Municipais pertinentes.

Art. 89. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, 
produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos de intensidade fixados por esta lei.

§ 1º As vibrações serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos materiais, à saúde e ao bem-estar 
público.

§ 2º Para os efeitos desta lei, consideram-se aplicáveis as seguintes definições:
a) som: é toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas;
b) poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança, ao sossego e ao 
bem-estar da coletividade ou transgrida as disposições fixadas nesta lei;
c) ruído: qualquer som que cause ou tenda causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos e ou fisiológicos ne-
gativos em seres humanos e animais;
d) ruído impulsivo: som de curta duração, com início abrupto e parada rápida, caracterizado por um pico de pressão de duração menor que 
um segundo;
e) ruído contínuo: aquele com flutuação de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser desprezadas dentro do período de ob-
servação;
f) ruído intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai abruptamente ao nível do ambiente várias vezes durante o período de obser-
vação, desde que o tempo em que o nível se mantém constante diferente daquele do ambiente seja de ordem de grandeza de um segundo 
ou mais;
g) ruído de fundo: todo e qualquer som que seja emitido durante o período de medições, que não aquele objeto das medições;
h) distúrbio sonoro e distúrbio por vibrações: significa qualquer ruído ou vibração que:
1) ponha em perigo ou prejudique a saúde, o sossego e o bem-estar público;
2) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;
3) possa ser considerado incômodo;
4) ultrapasse os níveis fixados nesta lei.
i) nível equivalente (LEQ): o nível médio de energia do ruído encontrado integrando-se os níveis individuais de energia ao longo de deter-
minado período de tempo e dividindo-se pelo período, medido em dB-A;
j) decibel (dB): unidade de intensidade física relativa do som;
l) níveis de som dB (A): intensidade do som, medido na curva de ponderação A , definido na norma NBR 10.151 – ABNT;
m) zona sensível a ruído ou zona de silêncio: é aquela que, para atingir seus propósitos, necessita que lhe seja assegurado um silêncio 
excepcional. Define-se como zona de silêncio a faixa determinada pelo raio de 100,00m (cem metros) de distância de hospitais, casas de 
saúde, escolas e asilos;
n) limite real da propriedade: aquele representado por um plano imaginário que separa a propriedade real de uma pessoa física ou jurídica 
de outra;
o) serviço de construção civil: qualquer operação de montagem, construção, demolição, remoção, reparo ou alteração substancial de uma 
edificação ou de uma estrutura ou de um terreno;
p) centrais de serviços: canteiros de manutenção e/ou produção de peças e insumos para atendimento de diversas obras de construção civil;
q) vibração: movimento oscilatório, transmitido pelo solo ou uma estrutura qualquer.

§ 3º Para fins de aplicação deste Capítulo ficam definidos os seguintes horários:
a) diurno: compreendido entre às 7h e 19h;
b) vespertino: compreendido entre às 19h e 22h;
c) noturno: compreendido entre às 22h e 7h.

Art. 90. Os níveis de intensidade de sons ou ruídos fixados por esta lei, bem como o nível equivalente e o método utilizado para a medição 
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e avaliação, obedecerão as orientações das Resoluções CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, e as recomendações da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 91. A emissão de sons ou ruídos produzidos por veículos automotores, aeroplanos e aeródromos e os produzidos no interior dos am-
bientes de trabalho, obedecerão as normas expedidas respectivamente pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, pelo Ministério 
do Trabalho e pelo Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do Contran.

Parágrafo Único. No tocante à emissão de ruídos emitidos por veículos automotores, decorrentes do escapamento, descarga ou buzina, 
aplica-se, no que couber as resoluções, normas do CONAMA e do Código Brasileiro de Trânsito.

Art. 92. As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora classificadas como Incômodas (I), Nocivas (NO) ou Perigosas (PE), 
dependem de prévia autorização da Municipalidade, mediante licença ambiental, para obtenção dos alvarás de construção e localização.

Art. 93. Fica proibida a utilização de fogos de artifício, serviços de alto-falantes e outras fontes que possam causar poluição sonora, fixas 
ou móveis, como meio de propaganda ou publicidade, inclusive a de cunho político, nos logradouros públicos, devendo os casos especiais 
serem analisados e autorizados pela Municipalidade.

Parágrafo Único. Nenhuma fonte de emissão sonora em logradouros públicos poderá ultrapassar o nível máximo de 85 dB (oitenta e cinco 
decibéis) na curva C do medidor de intensidade de som, à distância de 7,00m (sete metros) da origem do som, salvo casos especiais devi-
damente analisados e autorizados pela Municipalidade.

Art. 94. Os serviços de alto-falantes externos em veículos ficam sujeitos à concessão de alvará pela municipalidade, e ao pagamento do 
tributo respectivo, desde que atendam aos seguintes princípios:
I - estejam os equipamentos de reprodução de som calibrados pelo decibelímetro da Municipalidade;
II - respeitem como limite máximo, o índice de ruído de 70 (setenta) decibéis;
III - limitem suas atividades, de 2ª a sábado, das 08:30 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 18; 00 horas;
IV - atendam a proibição da veiculação do serviço de som num raio de 200 metros de hospitais, casas de saúde, escolas e asilos.

Art. 95. Só será permitida a utilização de alarmes sonoros de segurança que apresentarem dispositivo de controle que limite o tempo de 
duração do sinal sonoro de 03 (três) minutos a 05 (cinco) minutos.

Art. 96. Não se compreende nas proibições dos artigos anteriores ruídos e sons produzidos:
I - por aparelhos sonorizadores, carros de som e similares usados nas propagandas eleitoral e política e nas manifestações coletivas, desde 
que ocorram somente nos períodos diurno e vespertino e sejam autorizados nos termos desta lei;
II - por sinos de igrejas ou templos religiosos, desde que sirvam exclusivamente para indicar as horas ou anunciar a realização de atos ou 
cultos religiosos;
III - por fanfarras ou bandas de músicas em procissão, cortejos ou desfiles cívicos;
IV - por sirenes ou aparelhos de sinalização sonora utilizados por ambulâncias, carros de bombeiros ou viaturas policiais;
V - por explosivos utilizados no arrebentamento de pedreiras, rochas ou nas demolições, desde que detonados no período diurno e previa-
mente autorizados Municipalidade, não sendo permitido nos domingos e feriados;
VI - por alarme sonoro de segurança, residencial ou veicular, desde que o sinal sonoro não se prolongue, respectivamente, por mais de 03 
(três) minutos e 01 (um) minuto;
Art. 97. Por ocasião das comemorações de Natal, Ano Novo, aniversário do Município e em eventos considerados especiais, serão tolera-
das, excepcionalmente, aquelas manifestações tradicionais normalmente proibidas por esta lei, devendo ser autorizadas e fiscalizadas pela 
Municipalidade.

Parágrafo Único. Excetuam-se destas restrições as obras e os serviços urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou de força 
maior, acidentes graves ou perigo iminente à segurança e ao bem-estar da comunidade, bem como o restabelecimento de serviços públicos 
essenciais, tais como energia elétrica, telefone, água, esgoto e sistema viário.

Art. 98. Os estabelecimentos ou instalações potencialmente causadoras de poluição sonora deverão requerer a Municipalidade a certidão 
de tratamento acústico adequado, sendo os requerimentos instruídos com os documentos legalmente exigidos, acrescidos das seguintes 
informações:
I - tipo(s) de atividade(s) do estabelecimento e os equipamentos sonoros utilizados;
II - zona e categoria de uso do local;
III - horário de funcionamento do estabelecimento;
IV - capacidade ou lotação máxima do estabelecimento;
V - níveis máximos de ruídos permitidos;
VI - laudo técnico comprobatório de tratamento acústico, assinado por técnico especializado ou empresa idônea;
VII - descrição dos procedimentos recomendados pelo laudo técnico para o perfeito desempenho da proteção acústica do local;
VIII - declaração do responsável legal pelo estabelecimento quanto às condições compatíveis com a legislação.

Parágrafo Único. A certidão a que se refere o caput deste artigo deverá ser afixada na entrada principal do estabelecimento, em local visível 
ao público.

Art. 99. O prazo de validade da certidão de tratamento acústico será de 02 (dois) anos, expirando nos seguintes casos:
I - mudança de usos dos estabelecimentos que se enquadrem nos termos do artigo anterior;
II - mudança da razão social;
III - alterações físicas do imóvel, tais como reformas, ampliações ou qualquer alteração na aparelhagem sonora utilizada e/ou na proteção 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 320

acústica instalada;
IV - qualquer alteração que implique modificação nos termos contidos na certidão;
V - qualquer irregularidade no laudo técnico ou falsas informações contidas no mesmo.

§ 1º Os casos previstos nos incisos deste artigo provocarão a expedição de uma nova certidão e deverão ser previamente comunicados ao 
órgão competente, que providenciará vistoria técnica.

§ 2º A renovação da certidão será aprovada pelo órgão competente após prévia vistoria no imóvel, atestando-se sua conformidade com a 
legislação vigente.

§ 3º O pedido de renovação da certidão deverá ser requerido três meses antes do seu vencimento, não se admitindo o funcionamento 
através de prazos ou prorrogações.

§ 4º A renovação da certidão ficará condicionada à liquidação, junto à Municipalidade, de todos os débitos fiscais que incidirem sobre o 
imóvel.

Art. 100. Os técnicos ou fiscais terão a entrada franqueada nas dependências que abriguem fontes localizadas de poluição sonora, onde 
poderão permanecer pelo tempo que se fizer necessário; devendo se apresentar devidamente credenciados e após a vistoria fornecer cópia 
ao proprietário do laudo emitido.

§ 1º A Municipalidade deverá celebrar Convênio, ou outra forma de cooperação, com o Estado, a União e seus órgãos, e universidades, 
visando legitimar as ações objeto desta lei.

§ 2º Nos casos de embargo à ação fiscalizadora, os técnicos ou fiscais poderão solicitar auxílio às autoridades competentes para a execução 
da medida ordenada.

Art. 101. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta lei, seus regulamentos e demais normas dela decorrentes, fica 
sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a transgressão e de outras sanções da União ou do Estado, 
cíveis ou penais:
I - notificação por escrito;
II - multa simples ou diária;
III – embargo da obra;
IV - interdição parcial ou total do estabelecimento ou atividades;
V - cassação imediata do alvará de licenciamento do estabelecimento;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;
VII - paralisação da atividade poluidora.

Parágrafo Único. As penalidades de que trata este artigo, poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de compro-
misso aprovado pela autoridade que aplicou a penalidade, se obrigar à adoção imediata de medidas específicas para cessar e corrigir a 
poluição sonora. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a multa terá uma redução de até 
90% (noventa por cento) do valor original.

Art. 102. Para efeito das aplicações das penalidades, as infrações aos dispositivos desta lei serão classificadas como leves, graves ou gra-
víssimas, conforme o Anexo I, e assim definidas:
I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes;
II - graves, aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes;
III - gravíssima, aquelas em que seja verificada a existência de três ou mais circunstâncias agravantes ou a reincidência.

Art. 103. A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente:
I - nas infrações leves, de 16,2 a 227,2 VRMs;
II - nas infrações graves, de 227,3 a 390 VRMs;
III - nas infrações gravíssimas, de 390,1 a 650 VRMs.

Art. 104. Para imposição da pena e graduação da multa, a municipalidade deverá observar o princípio do contraditório, concedendo ao 
infrator a ampla defesa dos seus direitos e interesses, e também:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde ambiental e o meio ambiente;
III - a natureza da infração e suas consequências;
IV - o porte do empreendimento;
V - os antecedentes do infrator, quanto às normas ambientais.

Art. 105. São circunstâncias atenuantes:
I - menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
II - arrependimento eficaz do infrator, manifestada pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa do ruído emitido;
III - ser o infrator primário e a falta cometida de natureza leve.

Art. 106. São circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada;
II - ter o infrator agido com dolo direto ou eventual.
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§ 1º A reincidência verifica-se quando o agente comete nova infração do mesmo tipo.

§ 2º No caso de infração continuada caracterizada pela repetição da ação ou omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá 
ser aplicada diariamente até cessar a infração.

Art. 107. Compete a Municipalidade:
I - estabelecer o controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;
II - aplicar sanções e interdições, parciais ou totais, previstas na legislação vigente.

Art. 108. A Municipalidade disponibilizará infraestrutura necessária para o cumprimento desta lei.

Art. 109. As pessoas físicas ou jurídicas que estejam em desacordo com as disposições deste Capítulo, terão prazo para adaptarem-se as 
suas exigências conforme segue:
I - até 06(seis) meses para iniciar os trabalhos de adaptação, com o projeto devidamente protocolado na Prefeitura Municipal;
II - até 01(um) ano para estar completamente adaptado a esta lei.

CAPÍTULO I
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

Art. 110. Para realização de divertimentos e festejos públicos ou em recintos fechados de livre acesso ao público, será obrigatória a licença 
prévia da Prefeitura.

Parágrafo Único. Para o caso do disposto no caput deste artigo será obrigatória a presença de pelo menos um soldado da Polícia Militar.

Art. 111. Não serão fornecidas licenças para a realização de diversões, jogos ruidosos em locais compreendidos em área até um raio de 
200,00m (duzentos metros) de hospitais, casas de saúde, escolas e asilos.

Art. 112. Em todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pela lei de Edificações 
vigente:
I - os locais de divertimentos públicos serão mantidos higienicamente limpos;
II - as portas e os corredores para o exterior conservar-se-ão sempre livre de móveis ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada 
rápida do público em caso de emergência;
III - todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição “SAÍDA”, legível à distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem 
as luzes da sala;
IV - os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento;
V - deverão possuir bebedouro de água filtrada em perfeito estado de funcionamento;
VI - durante os espetáculos deverão as portas conservar-se abertas, vedadas apenas por cortinas.

Parágrafo Único. Estarão sujeitas ainda às normas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar ou Civil, relativas à segurança nesses recintos.
Art. 113. Nas casas de espetáculo de sessões consecutivas que não tiverem exaustores suficientes, deve decorrer um lapso de tempo entre 
a saída e a entrada dos espectadores para o efeito de renovação de ar.

Art. 114. Os programas anunciados serão executados integralmente, não podendo os espetáculos iniciar-se em hora diversa marcada.

§ 1º Em caso de modificação do programa ou de horário, o empresário devolverá aos espectadores o preço da entrada.

§ 2º As disposições deste artigo aplicam-se inclusive às competições esportivas para as quais se exija o pagamento de entrada.

Art. 115. Os programas anunciados serão executados integralmente, não podendo os espetáculos iniciar-se após 30 (trinta) minutos da hora 
marcada, ressalvados os casos motivados por questões de segurança.

Art. 116. Os bilhetes de entrada não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado e em número excedente a lotação do teatro, 
cinema, circo ou sala de espetáculo.

Art. 117. A armação de circos de panos ou parques de diversões só será permitida em locais previamente estabelecidos pela Prefeitura.

§ 1º A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de que trata este artigo não poderá ser por prazo superior a três meses, po-
dendo ser renovado.

§ 2º Os circos e parques de diversão embora autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em todas as suas 
instalações pelas autoridades de Prefeitura.

Art. 118. As infrações deste Título serão punidas com penas de multa de 162,3 VRMs e acrescidas em 20% (vinte por cento) quando rein-
cidente, além das responsabilidades civil e criminal que couberem.

CAPÍTULO II
DA PROPAGANDA EM GERAL

Art. 119. A exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos depende de licença da Prefeitura e do pagamento do tributo 
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ou preço respectivo.

§ 1º Incluem-se ainda na obrigatoriedade do presente artigo os anúncios que, embora apostos em propriedades particulares sejam visíveis 
de lugares públicos;

§ 2º Estão isentos de tributos as placas nas obras com indicação do responsável técnico pela sua execução.

Art. 120. Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:
I - pela sua natureza provoquem aglomeração prejudicial ao trânsito público;
II - de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e tradi-
cionais;
III - que em sua mensagem firam a moral e os bons costumes da comunidade.

Art. 121. Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovados ou conservados, sempre que tais providências se-
jam necessárias para o seu bom aspecto e segurança. Os requerentes são responsáveis por danos causados a terceiros em caso de qualquer 
tipo de acidente, ou ação da natureza.

Art. 122. Os anúncios encontrados sem que os responsáveis tenham satisfeito as formalidades deste Título, poderão ser apreendidos pela 
Prefeitura até a satisfação daquelas formalidades, além do pagamento de multa prevista nesta Lei.

Art. 123. A propaganda falada em lugares públicos por meio de ampliadores de som, auto falantes e propagandistas, esta igualmente sujeita 
à prévia licença, e ao pagamento de tributo ou preço respectivo.

Art. 124. A retirada de propaganda eleitoral, afixada é de responsabilidade dos Diretórios e Comitês Municipais, dentro de um prazo máximo 
de 30 (trinta) dias contados a partir do dia da eleição, ou na forma que a lei eleitoral vier a estabelecer.

Art. 125. As infrações previstas neste Título serão punidas com multa de 162,3 VRMs, sem prejuízo das demais providências cabíveis.

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS

Art. 126. Aos animais em geral, aplicam-se as normas previstas na Legislação Federal, Estadual e Municipal, cabendo a Municipalidade o 
exercício do poder de polícia, visando à proteção das pessoas e dos animais.

Art. 127. É proibida a permanência de animais nas vias e outras áreas de uso público.

§ 1º São exceção animais dóceis e de estimação, quando acompanhados de seus donos ou responsáveis.

§ 2º É proibida a permanência e a movimentação de animais ferozes em locais públicos ou de uso comum, definindo como animal feroz 
aquele que tem índole de fera, independente do tamanho, e que coloca em risco a integridade do cidadão, especificando como exemplos 
os cães das raças fila, doberman, rotweiller e pitbull, bem como todos os cães de guarda e de ataque, sem o uso de focinheira e/ou equi-
pamento suficiente para controlar o animal.

§ 3º A Prefeitura poderá recolher os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos. A forma de apreensão será 
estabelecida em regulamentação própria.

Art. 128. É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os animais ou praticar atos de crueldade contra os mesmos.

Art. 129. É expressamente proibido:
I - criar abelhas, aves, porcos, gado ou qualquer espécie de animais em áreas situadas no perímetro urbano;
II - amarrar animais em cercas, muros, grades ou árvores da via pública;
III - domar ou adestrar animais nas vias públicas;
IV - dar espetáculos e exibições de quaisquer animais perigosos, sem as necessárias precauções para garantir a segurança dos espectadores 
e autorização expressa da Municipalidade;
V - comercializar animais que ofereçam periculosidade à integridade física das pessoas, sem a devida providência no tocante as medidas 
de segurança;
VI - praticar privada ou publicamente qualquer tipo de ação que caracterize crueldade ou atrocidade aos animais;
VII - passear com animais de estimação na via pública sem providenciar devido recolhimento dos dejetos.

Art. 130. Todo proprietário de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do Município, é obrigado a controlar os formigueiros existentes 
dentro da sua propriedade.

Art. 131. Na infração de qualquer artigo deste Título, será imposta a multa de 65 VRMs.

TÍTULO IV
DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA

CAPÍTULO I
DO LICENCIAMENTO
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Art. 132. Nenhum estabelecimento comercial ou industrial poderá funcionar no Município sem a prévia licença da Prefeitura, concedida 
mediante requerimento dos interessados, e mediante o pagamento dos tributos devidos.

Art. 133. A Prefeitura Municipal só expedirá o Alvará de localização para estabelecimentos que não contrariem as disposições contidas na 
Lei do Plano Diretor, nas tabelas de Zoneamento outras disposições pertinentes.

Art. 134. A licença para o funcionamento de açougues, padarias, confeitarias, cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e outros estabe-
lecimentos congêneres, será sempre precedida de exame no local e de aprovação da autoridade sanitária competente.

Art. 135. Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado colocará o alvará de localização em lugar visível e o exibirá 
a autoridade competente sempre que esta o exigir.

Art. 136. Para mudança de local de estabelecimento comercial ou industrial deverá ser solicitada a necessária permissão a Prefeitura, que 
verificará se o novo local satisfaz as condições exigidas.

Art. 137. O Alvará de Localização será exigido mesmo que o estabelecimento esteja localizado no recinto de outro já munido de licença.

Art. 138. O alvará de localização será cassado:
I - quando se tratar de negócio diferente do requerido;
II - como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou sossego e segurança pública;
III - por solicitação da autoridade competente, provados motivos que fundamentarem a solicitação.

§ 1º Cassada a licença, o estabelecimento será imediatamente fechado.

§ 2º Será igualmente fechado todo estabelecimento que exercer atividades sem a necessária licença expedida em conformidade com o que 
preceitua este Capítulo.

Art. 139. Não é permitida a exposição de mercadorias do lado de fora dos estabelecimentos comerciais, nem o depósito de qualquer objeto 
sobre a calçada.

Parágrafo Único. Não constitui infração o depósito de mercadorias sobre a calçada no momento de desembarque ou embarque das mesmas, 
desde que a operação se proceda em horário regulamentado pela Municipalidade de acordo com legislação específica, não embarace o livre 
trânsito de pedestres e não coloque em risco a saúde e o bem-estar dos transeuntes.

Art. 140. A Municipalidade exercerá rigorosa fiscalização sobre a localização e funcionamento das atividades industriais, comerciais e de 
serviços, em particular no que diz respeito às condições de higiene e segurança, qualquer que seja o ramo de atividade que se destina, 
aplicando aos infratores as sanções e penalidades previstas na legislação.

Art. 141. As infrações dos dispositivos deste Título ficarão sujeitas à multa de 325 VRMs.

CAPÍTULO II
Do Comércio Ambulante

Art. 142. O exercício do comércio ambulante, de vendedores ou compradores, por conta própria ou de terceiros, em logradouros públicos 
ou lugares franqueados ao público, dependerá sempre de licença especial da Municipalidade, mediante requerimento do interessado. Ca-
racteriza-se como o comércio que não é exercido em local fixo.

§ 1º Caberá ao Município a definição dos locais permitidos para a exploração das atividades mencionadas no caput deste artigo, sendo que 
as demais regras serão regulamentadas por ato próprio.

§ 2º A licença a que se refere o presente artigo será concedida em conformidade com as prescrições desta lei, da legislação fiscal e sanitária 
deste Município.

§ 3º A licença do vendedor ambulante será concedida exclusivamente a quem exercer o mister, sendo pessoal e intransferível.

Art. 143. Deferido o requerimento, a Municipalidade passará um alvará de licença pessoal e intransferível, no qual constarão as indicações 
necessárias à sua identificação, com o prenome e sobrenome, idade, nacionalidade, o número no cadastro de pessoas físicas, residência, 
fotografia, objeto de comércio e quando for empregado, o nome do empregador ou o seu estabelecimento comercial, industrial ou prestador 
de serviço, inscrições federal e estadual, se houver.

Art. 144. Com o alvará, a Municipalidade fornecerá ao licenciado um cartão indicativo do ramo de comércio ambulante que irá exercer.

§ 1º Além do cartão, todo vendedor ambulante é obrigado a trazer consigo o alvará de licença, para apresentá-lo quando for exigido pela 
autoridade fiscal.

§ 2º O vendedor ambulante que for encontrado sem este comprovante, ou com ele em situação irregular, estará sujeito à multa e apreensão 
da mercadoria em seu poder.

§ 3º As mercadorias apreendidas serão recolhidas em local de domínio municipal, e não sendo retiradas no prazo máximo de 60 (sessenta) 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 324

dias, mediante o pagamento das multas e emolumentos a que estiver sujeito o infrator, bem como a regularização da licença, terão o des-
tino regulado por dispositivos desta lei.

§ 4º Quando as mercadorias apreendidas forem suscetíveis de deterioração, serão avaliadas e doadas a instituições de caridade, mediante 
recibo.

Art. 145. A Municipalidade só concederá licença para o comércio ambulante, quando, a seu critério o mesmo não venha a prejudicar o co-
mércio estabelecido, a higiene e segurança.

Art. 146. Da licença deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de outros que forem estabelecidos:
I - número de Inscrição;
II - residência do comerciante ou responsável;
III - nome, razão ou denominação sob cuja responsabilidade funciona o comércio ambulante;
IV- local de funcionamento.
Art. 147. A licença será renovada anualmente por solicitação do interessado.

Art. 148. A Municipalidade determinará para o exercício da atividade eventual ou ambulante, normas, padrões, locais e horários, por ato do 
Poder Executivo.

Art. 149. As infrações ao disposto neste Título estão sujeitas à apreensão da mercadoria e multa de 227,2 VRMs.

CAPÍTULO III
DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Art. 150. Aplicam-se à indústria, no que couber, as disposições sobre o comércio, além das contidas neste Título.

Art. 151. No interesse do controle da poluição sonora, do ar e da água, a Municipalidade exigirá os relatórios necessários, expedidos pelo 
órgão ambiental competente, sempre que for solicitada licença de funcionamento para estabelecimentos industriais ou quaisquer outros que 
se configurem em eventuais poluidores do meio ambiente.

Art. 152. Para efetuar o recolhimento do lixo tóxico proveniente de resíduos industriais a Municipalidade poderá cobrar uma taxa especial 
de coleta, destinada a equipamento especial.

Parágrafo Único. Cabe ao órgão sanitário municipal em conjunto com os demais órgãos competentes a aprovação e a indicação de local 
adequado para tal fim.

Art. 153. A localização das indústrias obedecerá ao zoneamento estabelecido na Lei do Plano Diretor e nas disposições referentes ao Uso 
e à Ocupação do Solo do Município..

Parágrafo Único. As indústrias de Nível de Incômodo 2 e 3 instaladas anteriormente a esta lei em áreas centrais, terão de se adequar para 
que não causem incômodo a vizinhança e estarão impedidas de ampliar suas instalações.

Art. 154. As infrações deste Título estão sujeitas à multa de 974 VRMs.

CAPÍTULO IV
DAS FEIRAS LIVRES

Art. 155. A Municipalidade através de seus órgãos competentes determinará, data, local e mobiliário para realização de feiras livres.

Parágrafo Único. Cabe ainda à Municipalidade estabelecer regulamentos visando o bom funcionamento das feiras livres.

Art. 156. A nenhum comerciante regularmente estabelecido será permitido vender produtos hortifrutigranjeiros ou outros na feira livre.

Art. 157. A Municipalidade estabelecerá a cobrança de uma taxa pela utilização do local, devendo a limpeza deste ser efetuada pelos fei-
rantes.

Art. 158. O horário de funcionamento das feiras será estabelecido por decreto do poder executivo.

Parágrafo Único. A alteração do horário poderá ser solicitada pelos feirantes mediante abaixo assinado contendo no mínimo assinatura de 
2/3 (dois terços) dos feirantes cadastrados e em dia com suas responsabilidades junto à municipalidade.

Art. 159. Os feirantes obrigam-se a observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, a Legislação Sanitária, bem como cumprirem 
o horário de funcionamento e atendimento ao público.

Art. 160. As infrações destes dispositivos serão punidas com multa de 49 VRMs.

Parágrafo Único. Em caso de reincidência, será automaticamente cassada a respectiva licença.

CAPÍTULO V
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Do Funcionamento

Art. 161. A abertura e o fechamento dos estabelecimentos comerciais e industriais do Município obedecerão às disposições que seguem, 
observados os preceitos da Legislação Federal que regula o contrato de duração e as condições do trabalho.

§ 1º Será permitido o trabalho em horários especiais, inclusive aos domingos, feriados nacionais e locais, excluindo o expediente de escri-
tório, nos estabelecimentos que se dediquem as atividades seguintes: impressão de jornais, laticínios, frigoríficos industriais, purificação 
e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, serviço telefônico, produção e distribuição de gás, serviço de esgoto, 
serviço de transporte coletivo ou a outras atividades que, a juízo da autoridade federal competente, seja estendida tal prerrogativa.

§ 2º A Prefeitura poderá, ainda, permitir o funcionamento em horário especial de estabelecimentos que não causem incômodo à vizinhança.

Art. 162. Estão sujeitos a horários especiais:
I – durante as 24 horas, nos dias úteis, domingos e feriados:
a) postos de gasolina;
b) hotéis e similares;
c) hospitais e similares;
d) farmácias;
e) casas de dança e diversão pública.
II - de 06 às 22 horas, nos dias úteis, domingos e feriados:
a) padarias;
b) mercearias;
c) casas de carnes;
d) supermercados.
e) restaurantes, confeitarias, bares, cafés e similares.

§ 1º As farmácias, quando fechadas, poderão em caso de urgência atender o público a qualquer hora do dia ou da noite.

§ 2º Em horários especiais, determinados neste Título, funcionarão normalmente as farmácias que estiverem de plantão.

§ 3º Dentro das zonas residenciais, nenhuma atividade poderá funcionar após as 22:00 horas, exceto as atividades ligadas à saúde, segu-
rança e bem-estar público.

Art. 163. Outros ramos do comércio ou prestadores de serviços que exploram atividades não previstas neste título, que necessitam funcionar 
em horário especial deverão requerê-los a Municipalidade.

Art. 164. Em casos excepcionais, obedecido ao interesse público, o Chefe do Poder Executivo poderá conceder licenças extraordinárias a 
estabelecimentos e atividades, alterando por decreto o horário normal de funcionamento.

Art. 165. Outros ramos de comércio ou prestadores de serviços que explorem atividades não previstas neste Título, que necessitam funcio-
nar em horário especial deverão requerê-lo a Prefeitura para análise.

CAPÍTULO VI
Da Exploração de Pedreiras, Cascalheiras, Olarias e Depósitos de Areia e Saibro

Art. 166. A exploração das jazidas enquadradas no artigo 8, classe II do Regulamento do Código de Mineração, só será permitida mediante 
Alvará de Licença expedido na forma do presente texto legal.

Parágrafo Único. O requerimento para expedição do Alvará de Licença será sempre precedido de Consulta de Viabilidade.

Art. 167. As jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil e relacionadas na Classe II do referido regulamento, 
que seu aproveitamento depende do Alvará de que trata o artigo anterior, têm a seguinte especificação:

Classe II - Ardósias, areias, cascalhos, gnaisses, granitos, quartzitos e saibros quando utilizados, em estado natural, para o preparo de 
agregados, pedras de talhos ou argamassas, ou então se destinem, como matérias-primas, à indústria de transformação.

Art. 168. O pedido de Alvará de Licença deverá ser formulado em requerimento à Prefeitura, devendo ser instruído com os seguintes docu-
mentos, além do comprovante do deferimento da Consulta de Viabilidade:
I - quanto à legalização a ser explorada:
a) escritura do terreno devidamente inscrita no cadastro da Prefeitura em nome do requerente/ou;
b) compromisso de compra e venda/ou;
c) autorização expressa do proprietário.
II - substância mineral a ser licenciada;
III - prova de inscrição, para fins de Imposto Único Sobre Minerais;
IV - negativa de débitos de tributos municipais;
V - planta de detalhe da área licenciada, que terá no máximo 50ha, delimitada por figura geométrica, sendo os lados segmentos de retas ou 
linhas de acidentes naturais, definidos por seus comprimentos e rumos com um dos vértices amarrados a um ponto fixo e inconfundível do 
terreno, em escala adequada (1:100) até (1:20000), assinada por profissional habilitado e devidamente registrado na Prefeitura Municipal;
VI - planta de situação de área licenciada, em escala adequada (1:20000) até (1:250000), firmada por profissional habilitado, contendo os 
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principais elementos de reconhecimento, tais como: rodovias, rios, córregos, vilas, pontes e outros considerados necessários;
VII - plano de aproveitamento econômico da jazida, com descrição das instalações de beneficiamento e equipamento, fazendo constar o 
método de exploração a ser adotado, bem como referência à escala de produção prevista, apresentado por profissional habilitado e matri-
culado na Prefeitura Municipal;
VIII - Licença Ambiental Prévia - LAP expedida pela FATMA;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por Responsável Habilitado como Técnico em Lavras e Beneficiamento Mineral.

Art. 169. A fim de ser preservada a estética e a paisagem natural do local da jazida, obriga-se o requerente e interessado, a apresentar plano 
de recomposição e urbanização da área que será implantada à medida que a exploração for sendo realizada.

Art. 170. A obrigatoriedade de cumprimento do plano de recomposição e urbanização da área de que trata o artigo anterior, será manifes-
tado através de termo de compromisso firmado entre o licenciado e a Prefeitura Municipal.

Art. 171. A fim de garantir à Prefeitura Municipal de qualquer ressarcimento pelo inadimplemento das obrigações assumidas por força desta 
Lei, obriga-se o licenciado a efetuar depósito de caução, real ou fiduciária, equivalente a 1/3 do valor da unidade fiscal de referência da 
municipalidade, por metro quadrado da área requerida.

Parágrafo Único. O valor caucionado só será liberado após a conclusão do plano de recomposição e urbanização da área utilizada.

Art. 172. O inadimplemento das obrigações impostas pelos artigos 168 e 169 desta Lei, implicará nas seguintes sanções:
I - embargo da exploração e multa de 619 VRMs, cobrada em dobro no caso de reincidência;
II - cancelamento e revogação da licença.
Parágrafo Único. Extinto o prazo de dois meses durante o qual o licenciado deve concluir as obras de recomposição e urbanização da área, 
a Prefeitura às realizará, utilizando para este fim os valores caucionados.

Art. 173. O pedido de renovação do Alvará de Licença, além dos requisitos exigidos pelos art. 168 e 169 desta Lei, deverá ainda ser instruído 
com os seguintes elementos:
I - prova de licença anterior;
II - prova do Registro no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – da licença anterior:
III - prova de recolhimento do Imposto Único Sobre Minerais, referentes ao exercício anterior.

Art. 174. Autuado o processo com as peças e documentos necessários, a Prefeitura Municipal ouvirá preliminarmente e pela ordem, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral e a Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, para 
dizerem sobre o requerido.

Parágrafo Único. Todas e quaisquer objeções técnicas arguidas por seus órgãos, se não forem ou não puderem ser supridas pelo requerente, 
acarretarão automaticamente o arquivamento do processo e, em consequência, o indeferimento do pedido de alvará de licença.

Art. 175. O licenciado terá prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data da expedição do Alvará, para colocação de placa padronizada, 
conforme modelo a ser definido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

Art. 176. A Prefeitura Municipal, através de Portaria, baixará as instruções de preenchimento do formulário destinado ao requerimento de 
licença para exploração da jazida mineral.

Art. 177. Todas as atividades, objeto deste Título, em curso neste Município, deverão em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, adequar-se 
às diretrizes ora estabelecidas, sob pena de interdição.

Parágrafo Único. Durante o decurso do prazo estabelecido no “caput” deste artigo, poderá o órgão responsável através da exposição de 
motivos endereçada ao Prefeito, solicitar a interdição da atividade que, por seu curso, intensidade e método, esteja a comprometer aspectos 
fundamentais da paisagem natural do Município.

CAPÍTULO VII
Dos Cemitérios Públicos

Art. 178. O exercício da atividade do Cemitério compete exclusivamente a Municipalidade ou a quem for outorgada a exploração na forma 
da lei.

Art. 179. Para o exercício da atividade, a Municipalidade através do Chefe do Poder Executivo Municipal, baixará normas regulamentares 
exercendo rigorosa e permanente fiscalização.

Art. 180. Nos cemitérios municipais não haverá distinção de crença ou seitas religiosas.

Art. 181. As associações religiosas poderão manter nos Cemitérios públicos e mediante ao sepultamento de seus membros, sobre os quais 
tomarão inteira responsabilidade, muito embora fiscalizada pelo governo municipal.

Art. 182. Nenhum corpo será inumado no Cemitério sem que o interessado apresente ao administrador ou zelador do mesmo, os docu-
mentos indispensáveis ao sepultamento que são: guia fornecida pela Prefeitura, certidão do óbito e atestado médico, e na falta deste, guia 
fornecida pelas autoridades policiais.
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Art. 183. A localização do cemitério é determinada pelo Poder Público.

Art. 184. O concessionário ou permissionário é responsável pela construção, administração, conservação e funcionamento do cemitério, nos 
termos da legislação vigente, sempre sob a supervisão e fiscalização da Municipalidade. O concessionário ou permissionário dentro da sua 
competência, deve promover e executar:
I - aquisição de área de terra destinada a construção do cemitério, devidamente licenciada nos órgãos ambientais competentes;
II - a construção do cemitério de acordo com o projeto aprovado pela Municipalidade;
III - a administração e conservação do cemitério, de acordo com as normas fixadas pela Municipalidade;
IV - a promoção de vendas de lotes, jazigos, túmulos e similares, devendo a tabela de preços ser submetida à aprovação da Municipalidade, 
que deve obedecer aos critérios de mercado;
V - manutenção de administração e zeladoria, as quais se encarregarão de manter a ordem e limpeza do cemitério.

Art. 185. O concessionário ou permissionário do serviço de utilidade pública municipal de cemitério, obriga-se a manter em bom estado de 
conservação, primando pelo asseio, higiene e apresentação, acatando de pronto as orientações e determinações emanadas da Municipali-
dade, que visem à melhora da qualidade das instalações e aprimoramento dos serviços.

Art. 186. Na infração de qualquer artigo deste Título, será imposta a multa de 227,2 VRMs.

TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 187. Constitui Infração toda ação ou omissão contrária às disposições desta lei ou de outras Leis, decretos, resoluções ou atos baixados 
pelo Governo Municipal, no uso de seu poder de polícia.

Art. 188. Será considerado infrator todo aquele que cometer mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, os encarregados 
de execução das Leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.

Parágrafo Único. Serão punidos de conformidade com a presente lei:
I - os servidores que se negarem a prestar assistência aos munícipes, quando solicitados para prestar esclarecimentos das normas consubs-
tanciadas nesta lei;
II - os agentes fiscais que, por culpa ou má-fé, lavrarem autos sem obediência aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidade;
III - os agentes fiscais que, tendo conhecimento da infração, deixarem de aplicar a penalidade.

Art. 189. A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa de 65 a 812 VRMs.

Art. 190. A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, imposta de forma regular e pelos meios hábeis, o infrator se recusar a 
satisfazê-la no prazo legal.

§ 1º A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa.

§ 2º Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, 
participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer 
título com a administração municipal.

Art. 191. As multas serão impostas em grau mínimo, médio e máximo.

Parágrafo Único. Na imposição da multa, e para graduá-la, ter-se-á em vista:
I - a maior ou menor gravidade da infração;
II - as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator, com relação às disposições desta lei.

Art. 192. Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro.

Parágrafo Único. Reincidente é quem violar preceito desta lei por cuja infração já tiver sido autuado e punido.

Art. 193. As penalidades a que se refere esta lei, não isentam o infrator das obrigações de reparar o dano resultante da infração, na forma 
da Lei.

Parágrafo Único. Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado ao cumprimento da exigência que a houver determinado.

Art. 194. Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos regulamentares serão atualizados, nos seus valores monetários, com base 
em índice oficial adotado pela municipalidade.

Parágrafo Único. Na atualização dos débitos de multa de que trata este artigo, aplicar-se-á índice de inflação adotado oficialmente pela 
municipalidade.

Art. 195. Nos casos de apreensão, a coisa apreendida será recolhida ao depósito da Prefeitura; quando a isto não se prestar a coisa ou 
quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositada em mãos de terceiros, ou do próprio detentor, se idôneo, observadas 
as formalidades legais.
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Parágrafo Único. A devolução da coisa apreendida far-se-á somente depois de pagas as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizada 
a Prefeitura das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito.

Art. 196. No caso de não ser reclamado e tirado no prazo de sete dias, o material apreendido será vendido em hasta pública pela Prefei-
tura, sendo a importância aplicada na indenização das multas e das despesas de que trata o artigo anterior e entregue qualquer saldo ao 
proprietário, mediante requerimento devidamente instruído e processado.

Art. 197. Não são diretamente passíveis de aplicação das penas definidas nesta lei:
I - os incapazes, na forma do Código Civil;
II - os que forem coagidos a cometer a infração.

Art. 198. Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior, a pena recairá:
I - sobre os pais, tutores ou pessoas sob cuja guarda estiver o menor;
II - sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver o incapaz;
III - sobre aquele que der causa à contravenção forçada.

Art. 199. Infração de qualquer disposição para a qual não haja penalidade expressamente estabelecida nesta lei, será punida com a multa 
de 65 a 812 VRMs.

Art. 200. As advertências para cumprimento de disposições desta e das demais leis e decretos municipais inerentes à matéria, poderão ser 
objeto de notificação preliminar que será expedida pelo setor competente.

Art. 201. A notificação preliminar será feita em forma de ofício, com cópia onde ficará o “ciente” do notificado e conterá os seguintes ele-
mentos:
I- nome do infrator;
II - endereço;
III - data;
IV - indicação dos dispositivos legais infringidos e as penalidades correspondentes;
V - prazo para regularizar a situação e/ou apresentar defesa;
VI – assinatura do notificante;

§ 1º Recusando-se o notificado a dar o “ciente”, será tal recusa declarada na notificação preliminar, firmada por duas testemunhas.

§ 2º Ao notificado dar-se-á o original da notificação preliminar, ficando o setor competente da municipalidade com a cópia.

Art. 202. Decorrido o prazo fixado pela notificação preliminar, sem que o notificado tenha tomado as providências no sentido de sanar as 
irregularidades apontadas, lavrar-se-á o auto de infração.

Parágrafo Único. Mediante requerimento apresentado pelo notificado, a municipalidade poderá prorrogar o prazo fixado na notificação.

Art. 203. Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação das disposições desta lei de posturas 
e de outras leis, decretos e regulamentos municipais.

Art. 204. Dará motivo a lavratura de auto de infração qualquer violação das normas desta lei que for levada ao conhecimento da adminis-
tração pública, por qualquer servidor municipal ou por qualquer pessoa que a presenciar, devendo a comunicação ser acompanhada de 
prova ou devidamente testemunhada.

Parágrafo Único. Recebendo tal comunicação a autoridade competente, ordenará, sempre que couber, a lavratura do auto de infração.

Art. 205. São autorizadas para lavrar o auto de infração os fiscais ou outros servidores para isso designados pelo Prefeito.

Art. 206. A regulamentação desta lei indicará o órgão competente para confirmar os autos de infração e arbitrar multas.

Art. 207. Os autos de infração, lavrados em modelos especiais, com precisão, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverão conter obri-
gatoriamente:
I - o dia, o mês, o ano, hora e lugar em que foi lavrado;
II - o nome de quem lavrou, relatando-se com toda clareza, o fato constitutivo da infração e os pormenores que possam servir de atenuante 
ou agravante à ação;
III - o nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;
IV - o dispositivo legal violado, a intimação ao infrator para pagar as multas cominadas ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos 
nesta lei;
V - a assinatura de quem lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.

Parágrafo Único. As eventuais omissões do auto não acarretarão sua nulidade quando do mesmo constarem elementos suficientes para a 
determinação da infração e do infrator.

Art. 208. Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo pela autoridade que o lavrar e este será remetido 
pelo correio sob registro de aviso de recebimento.
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Art. 209. O infrator terá o prazo de dez dias para apresentar defesa, contados da lavratura do auto de infração ou da data do recebimento 
do mesmo pelo correio.
Parágrafo Único. A defesa far-se-á por petição escrita à Secretaria Municipal a que estiver subordinado o autuante, facultada a anexação 
de documentos.

Art. 210. Julgada improcedente ou não sendo a apresentada a defesa no prazo previsto, será imposta a multa ao infrator, o qual será inti-
mado a recolhê-la dentro do prazo de cinco dias.

§ 1º O Ato da Intimação obedecerá ao disposto no § 1º e seguintes do art 26 da Lei federal 9.784 de 1999.

§ 2º Decorrido o prazo sem o devido pagamento, a multa será inscrita em Dívida Ativa extraindo-se a competente Certidão, para se proceder 
a cobrança executiva.

Art. 211. Apresentada a defesa dentro do prazo, produzirá efeito suspensivo de cobrança de multas ou da aplicação de penalidades, exceto 
quanto aos atos que decorram da constatação de perigo iminente à segurança física ou à saúde de terceiros.
Art. 212. A Secretaria Municipal competente terá o prazo de dez dias para proferir a decisão.

§ 1º Se entender necessário, a autoridade poderá no prazo deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista, sucessivamente, 
ao infrator ou impugnante, como também ao autuante, por cinco dias a cada um para alegação final.

§ 2º Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a autoridade terá novo prazo de dez dias para proferir a decisão.

§ 3º A autoridade não fica adstrita às alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua convicção face às provas produzidas e ao 
direito positivo.

Art. 213. Não sendo proferida a decisão no prazo legal, a parte interessada poderá interpor recurso diretamente ao Prefeito Municipal.

Art. 214. Da decisão de primeira instância caberá recurso ao Prefeito.

Parágrafo Único. O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de cinco dias, contados da data da ciência da decisão de 
primeira instância pelo autuado/impugnante ou autuante.

Art. 215. Os Infratores serão notificados da decisão da primeira instância:
I - sempre que possível, pessoalmente, mediante entrega de recibo de cópia da decisão proferida;
II - por edital, se desconhecido o domicílio do infrator;
III - por carta, acompanhada de cópia de decisão, com aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio.

Art. 216. O recuso far-se-á por petição escrita, facultada a juntada de documentos.
Parágrafo Único. É vedado, numa só petição, recursos referentes a mais de um procedimento administrativo, ainda que versarem sobre o 
mesmo assunto.

Art. 217. O Prefeito terá o prazo de quinze dias para proferir a decisão final.

Art. 218. Não sendo proferida a decisão no prazo legal, presumir-se-á que o Prefeito ratificou os termos da decisão de primeira instância.

Art. 219. As decisões definitivas serão executadas:
I – após a notificação do infrator para que, no prazo de cinco dias, satisfaça o pagamento do valor da multa.
II - decorrido o prazo sem o devido pagamento, a multa será inscrita em Dívida Ativa extraindo-se a competente Certidão, para se proceder 
a cobrança judicial.

TÍTULO VI
DA DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 220. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parágrafo Único. Faz parte desta Lei o Anexo I - Glosário

Irani/SC, 24 de abril de 2018.
Sivio Antonio Lemos das Neves
Prefeito

Registrado e Publicado nesta Secretaria em 24/04/2018.

Airton Fabricio
Secretário Municipal de Administração e Gestão



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 330

ANEXO - GLOSSÁRIO

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

Acesso Particular - Acesso destinado ao atendimento de um lote;

Aclividade - Diferença altimétrica entre dois pontos em que o segundo ponto está acima do ponto de referência;

Afastamento - Distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e as divisas do lote, não considerada a projeção dos 
beirais podendo ser:
Frontal
Lateral
Fundos

Afastamento do Eixo da Via - É a distância entre a edificação e o eixo da via;

Água Potável - Água própria para consumo humano proveniente de uma origem que permanentemente garante sua qualidade, atendendo 
a parâmetros físicos e químicos estabelecidos por autoridades sanitárias;

Alimento Perecível - Aquele que está sujeito a deterioração caso não seja mantido em condições especiais de armazenamento;

Alinhamento - A linha divisória entre o terreno de propriedade particular e a via ou logradouro público;

Alpendre - Área coberta, saliente da edificação cuja cobertura é sustentada por colunas, pilares, consolos ou em balanço;

Altitude - Distância vertical de um ponto da superfície da terra em relação ao nível zero ou nível dos oceanos;

Alvará - É o instrumento da licença ou da autorização para construir ou lotear;

Alvará de Construção - Documento expedido pela prefeitura que autoriza a execução de obras sujeitas à sua fiscalização;

Alvará de Localização e Funcionamento - Documento expedido pela prefeitura que autoriza o funcionamento de uma determinada atividade 
ou serviço;

Alvará de Obra - Ato administrativo que corresponde ao “Habite-se”;

Alvará Sanitário - Documento fornecido pela autoridade da saúde, que autoriza a ocupação e uso de imóvel recém-construído ou reforma-
do e/ou o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, agropecuários, de saúde, de educação pré-escolar e outros, após a 
vistoria prévia das condições físico-sanitárias do mesmo.

Ampliação - Alteração no sentido de tornar maior a construção;

Andaime - Obra provisória destinada a sustentação de operários e materiais durante a execução da obra;

Ante-sala - Compartimento que antecede a uma sala; sala de espera;

Apartamento - Unidade autônoma de moradia;

Aprovação do Projeto - Ato administrativo que precede o licenciamento das obras;

Aprovação de Obra (habite-se) - Documento municipal que autoriza a ocupação da edificação;

Área Total Construída - Somatório das áreas de todos os pisos de uma edificação, cobertos ou não, inclusive as áreas ocupadas por paredes 
e pilares;

Área Ocupada - Projeção, em plano horizontal, da área construída;

Áreas Institucionais - Parcela do terreno destinado às edificações ou usos com fins comunitários ou de utilidade pública;
Área Rural - Toda a área do município, excluída a zona urbana;

Área sob Pilotis - Área coberta contendo apenas as colunas de sustentação de uma edificação;

Área Urbanizada - Compreende as áreas caracterizadas pela contiguidade das edificações e pela existência de equipamentos públicos, ur-
banos e comunitários, destinados às funções urbanas de habitação, recreação e circulação.

Área Útil - Área que corresponde a área utilizável de uma edificação, excluindo-se a área ocupada com paredes e estruturas;

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, feita no CREA da Região;
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Aterro Sanitário - É uma forma de dispor adequadamente o lixo sobre o solo, compactando-o com um trator, recobrindo-o diariamente com 
camadas de terra de modo a não causar prejuízos ao meio ambiente;

Ático - Pavimento no topo do edifício,cuja área não poderá exceder a 30% da área do pavimento inferior;

Átrio - Pátio interno, de acesso a uma edificação;

Auto de Infração - É o instrumento por meio do qual a autoridade apura a violação das disposições das Leis, Decretos e Regulamentos 
Municipais;

Autorização - É ato administrativo discriminatório e precário;

Balanço - Avanço da edificação acima do térreo sobre os alinhamentos ou recuos regulares;

Balão de Retorno - Alargamento dos logradouros sem saída (becos) para manobras de veículos;

Balcão - Varanda ou sacada guarnecida de peitoril;

Baldrame - Viga de concreto, madeira, pedra ou similar que corre amarrando as fundações;

Beiral - Prolongamento do telhado, além da prumada das edificações;

Benfeitoria - Obra de infraestrutura ou melhoramento feito em determinado local;

Brise - Conjunto de placas ou chapas de material variável que se põe nas fachadas expostas ao sol para evitar o aquecimento excessivo dos 
ambientes sem prejudicar a ventilação e a iluminação;

Caixa de Escada - Espaço ocupado por uma escada, desde o pavimento inferior até o último pavimento;

Caixa da Via - É a medida da via, em seção transversal, incluindo as pistas de rolamento, os canteiros centrais e as calçadas;

Caixilho - Parte de uma esquadria onde se fixam os vidros;

Calçada - Parte da via, normalmente segregada em nível diferente, não destinada a circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedes-
tres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins;
Canteiro - Área destinada a ajardinamento junto ou não com passeios públicos;

Caramanchão - construção em ripas, canos ou estacas com o objetivo de sustentar vegetação;

Casa Geminada - Edificações unifamiliares situadas no mesmo lote, possuindo uma parede divisória comum, compondo uma unidade ar-
quitetônica única;

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
Caução - Depósito de valores ou bens aceitos para tornar efetiva a responsabilidade de um ato.

Centro Comercial - Áreas destinadas a espaços comerciais compostos por um conjunto de lojas ou salas, também entendido como shopping 
center quando de grande porte;

Certificado de Conclusão de Obra - Documento expedido pela prefeitura,que autoriza a ocupação de uma edificação (Habite-se);

Cisterna - Reservatório de água inferior;

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho;

Compartimento - Cada uma das divisões de uma edificação;

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Cone de Sombreamento - Linha de projeção de um ângulo de 70º (setenta graus) medindo a partir do eixo da via até o ponto mais elevado 
da fachada;

Conservação - Obra de reparo, visando apenas conservar o valor de uma construção ao longo do tempo, não importando em acréscimo de 
área construída;
Construção - É de modo geral, a realização de qualquer obra;

Construção Clandestina - Obra feita sem prévia aprovação do projeto ou sem alvará de licença;

Consulta Prévia de Viabilidade - Documento fornecido pela Municipalidade informando os usos e parâmetros de construção vigentes em 
determinado imóvel;
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Corrimão - Peça ao longo e ao(s) lado(s) de uma escada, e que serve de resguardo, ou apoio para a mão, de quem sobe e desce;

Cota Emergencial - Cota determinada em metro em relação ao nível do mar, que é facilmente alagável;

Cota Inundável de Máxima Cheia - Área sujeita a inundação, acima da cota emergencial constante do levantamento do órgão local de defesa 
civil;

CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Croqui - Esboço preliminar de um projeto;

Cumeeira - A parte mais alta do telhado de uma edificação;

Declividade - Diferença altimétrica entre dois pontos em que o segundo ponto está abaixo do ponto de referência;

Decibel (dB) - Unidade de intensidade física relativa ao som;

Degradação Ambiental - É a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
energia ou substância sólida, gasosa ou combinação de elementos produzidos por atividades humanas ou delas decorrentes de níveis ca-
pazes de direta ou indiretamente:
Prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
Criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;
Ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e outros recursos naturais;

Dejetos - Resíduos, excrementos, restos;

Demolição - Deitar abaixo, deitar por terra qualquer construção;

D.E.R - Departamento de Estradas de Rodagem;

DEINFRA - Departamento Estadual de Infraestrutura

CNP - Conselho Nacional do Petróleo;
DNC - Departamento Nacional de Combustíveis;

DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;

DNOS - Departamento Nacional de Obras e Saneamento, órgão extinto, sucedido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional;

DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral;

Dependência de Uso Comum - Conjunto de dependências da edificação que poderão ser utilizadas em comum por todos ou por partes dos 
titulares de direito das unidades de moradia;

Dependência de Uso Privativo - Conjunto de dependências de uma unidade de moradia, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares 
de direito;

Desmembramento - É a subdivisão da área em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, sem abertura, 
prolongamento ou modificação de vias existentes;
Divertimento Público - São os realizados em vias públicas, ou em recintos fechados de livre acesso ao público;

Duto de Ventilação - Área de ventilação interna ao corpo de uma edificação que circunscreva um raio de no mínimo 70 cm (setenta centí-
metros), destinado a ventilar somente compartimentos de utilização transitória;

Economia - Unidade autônoma de uma edificação, passível de tributação;

Edícula - Denominação genérica para compartimento acessório de habitação, separado da edificação principal;

Edificação de Ocupação Mista - Possui caracterizado mais de um tipo de uso;

Edifícios garagens – Construção destinada ao estacionamento de veículos;

Elevador - Máquina que executa o transporte em altura de pessoas e mercadorias;

Embargo de Obra - Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra;

EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo;
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Equipamentos Comunitários - São os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer, área verde, segurança e assistência social;

Equipamentos Urbanos - São os equipamentos de abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial, rede telefônica 
e gás canalizado;

Escala - Relação das dimensões do desenho e a do que ele representa;

Especificação - Discriminação dos materiais e serviços empregados numa construção;

Estabelecimento - Local onde se fabrica, produz, manipula, beneficia, acondiciona, conserva, transporta, armazena, deposita para venda, 
distribui ou vende produtos ou presta serviços;

Estacionamento - Espaço reservado para um ou mais veículos;

Explosivos - Consideram-se explosivos:
Cartuchos de guerra, caça e mina;
Fogos de artifício;
Nitroglicerina, seus componentes e derivados;
Pólvora e algodão-pólvora;
Fulminatos, cloros, forminatos e congêneres;

Fachada - Elevação das paredes externas de uma edificação;

Faixa de Domínio - É a área do terreno destinado ao poder público para a implantação e proteção de uma rodovia e de seus acessórios;

Faixa “non aedificandi” - Área do terreno onde não é permitida a construção;

Faixa de Proteção - Faixa paralela a um curso d’água, medida a partir da sua margem e perpendicular a esta, destinada a proteger as es-
pécies vegetal e animal desse meio, e da erosão;

Faixa de Rolamento - É a subdivisão longitudinal de uma pista de rolamento, por onde flui uma única fila de veículos;

Faixa Sanitária - Área do terreno onde não é permitida qualquer construção, e cujo uso está vinculado à servidão de passagem, para efeito 
de drenagem, captação de águas pluviais, ou colocação de redes de esgotos;

FATMA - Fundação do Meio Ambiente;

Feira Livre - Local ao ar livre que funciona com o objetivo de facilitar aos produtores a venda de sua produção;

Festejos Públicos - São os que se realizam nas vias públicas, com o acesso do público;

Fiança - Obrigação acessória assumida por terceira pessoa, que se responsabiliza, total ou parcialmente, pelo cumprimento da obrigação do 
devedor, caso este não cumpra a obrigação;

Filtro Anaeróbico - Unidade de tratamento biológico do efluente da fossa séptica de fluxo ascendente em condições anaeróbicas, cujo meio 
filtrante mantém-se afogado;

Fossa Séptica - Unidade de sedimentação e digestão, de fluxo horizontal e funcionamento contínuo, destinado ao tratamento primário de 
esgotos sanitários;

Fundações - Parte da construção destinada a distribuir as cargas de edificação sobre um terreno;

Gabarito - É o número máximo de pavimentos permitidos em uma edificação;

Galeria - Corredor interno de um edifício que faz ou não ligação entre duas ruas e que comporte, além da circulação de pessoas, um co-
mércio;

Galeria Comercial - Conjunto de lojas voltadas para passeio coberto, interligando duas vias públicas;

Galpão - Construção constituída por uma cobertura fechada total ou parcialmente, pelo menos em três das suas faces por meio de paredes 
ou tapumes, não podendo servir para uso residencial;

Garagem Bloqueada - Garagem ligada a circulação de veículos através de outra garagem;

Garagem Livre - Garagem ligada diretamente a circulação interna de veículos;

Gêneros Alimentícios - Substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada destinada 
a fornecer ao organismo humano os elementos normais a sua formação, manutenção e ao seu desenvolvimento;
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Guarda Corpo - É a vedação de proteção contra quedas;

Habitação - Lugar ou casa onde se habita, morada ou residência;

Habite-se - Documento expedido pela Prefeitura que autoriza a ocupação de uma edificação;

Hachura - Raiado, que no desenho produz efeitos de sombra ou meio-tom;

Hall - Dependência de uma edificação que serve de ligação entre outros compartimentos;
Índice de Aproveitamento - É calculado para expressar a área máxima da construção permitida; relação entre a soma das áreas construídas 
sobre um terreno e a área escriturada deste mesmo terreno;

Infração - Violação da Lei;

Infrator - Todo aquele que cometer mandar ou auxiliar a praticar infração;

Jusante - Para o lado que vaza a maré, ou um curso de água;

Interdição - Determinação da proibição de uso de parte ou da totalidade de uma obra ou edificação quando constituir ameaça a segurança 
de pessoas, bens ou equipamentos, a estabilidade das construções próximas ou quando houver prejuízo a higiene e a saúde pública;

Jirau - Piso intermediário dividindo compartimento existente com área até ¼ da área do compartimento;

Kit - Pequeno compartimento de apoio aos serviços de copa de cada pavimento nas edificações comerciais;

Kitchenete - Unidade residencial formada de sala e quartos conjugados, banheiro e pequena cozinha, não necessariamente separada da 
sala;

Ladrão - Tubo de descarga colocado nos depósitos de água, banheiro, pias etc., para escoamento automático do excesso de água;

Lavabo - Instalação sanitária composta de pia e vaso sanitário;

Lavatório - Cuba para lavar as mãos, com água encanada e esgoto pluvial;

Licença - É ato administrativo vinculado e definitivo. A licença, quando concedida regularmente, gera direito subjetivo à continuidade da 
atividade licenciada nas condições estabelecidas em lei;
Licenciamento da Obra - Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma obra;
Lindeiro - Limítrofe;

Logradouro Público - Toda parcela de território de propriedade pública e de uso comum da população;

Loja - Espaço reservado a comercialização de produtos;

Lote - Porção de terreno com testada para logradouro público;

Loteamento - Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificações, com abertura, modificação ou prolongamento de vias e logradouros;

Lote Mínimo - Porção mínima permitida de um terreno líquido como resultado de processos de parcelamento do solo (loteamento, desmem-
bramento e remembramento), representado em metros quadrados;

Manancial - Qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação;

Marquise - Cobertura em balanço sobre o logradouro;

Meio-fio - Peça de pedra ou de concreto que separa em desnível o passeio da pista de rolamento;

Memorial Descritivo - Texto contendo especificações sobre materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas numa edificação ou parce-
lamento de solo;

Mezanino - Pavimento situado no interior de outro compartimento com acesso exclusivamente através deste e pé direito reduzido;

Montante - Para o lado da nascente de um rio;
Nível de Som dB (A) - Intensidade do som medido na curva de ponderação “A” definido na NBR 10.151-ABNT;

N.D.A. - Nível de Degradação Ambiental, estabelecido pela FATMA. Classifica-se em:
Pequeno,
Médio,
Alto;
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Olho d’água / Nascente - Local onde se verifica o aparecimento de água por afloramento lençol freático;

Parapeito - É a vedação de proteção de sacadas;

Para-Raios - Dispositivo destinado a proteger as edificações contra os efeitos dos raios;

Parede Cega - Parede sem abertura;

Pavimento - Conjunto de compartimentos situados no mesmo nível, de uma edificação; entrepiso de uma edificação, desconsiderados os 
mezaninos e sobrelojas;

Pavimento Térreo - Piso ao nível da rua;

Passeio - Parte do logradouro público destinado ao trânsito de pedestres; parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, se-
parado por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, 
de ciclistas;

Patamar - Superfície intermediária entre dois lances de escada;

Pé-Direito - Distância vertical entre o piso e o forro de um compartimento;

Penalidade - Conjunto ou sistema de penas impostas pela lei;

Perímetro Urbano - Linha que separa a zona urbana da área ou zona rural;
Pista de Rolamento - Parte da via pública destinada a circulação e estacionamento de veículos;

Plano Diretor - Conjunto de leis urbanísticas, definidas pelas Leis de Zoneamento de Uso e Ocupação de Solo, Parcelamento do Solo Urbano, 
Perímetro Urbano e pelos Códigos de Posturas e Edificações;

Playground - Local destinado à recreação infantil, aparelhado com brinquedos e/ou equipamentos de ginástica;

Poço de Iluminação - Área interna na edificação, destinada a iluminação e ventilação de compartimentos;

Poluição Ambiental - Qualquer alteração das características físicas, químicas e/ou biológicas do meio ambiente, que possa importar em 
prejuízo a saúde e a segurança da população;

Posto de Abastecimento - É o estabelecimento que se destina à venda no varejo, de combustíveis minerais, álcool etílico hidratado e óleos 
lubrificantes;

Posto de Serviço - É o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas para Posto de abastecimento, oferece ainda serviços 
de lavagens, lubrificações de veículos e outros serviços correlatos;

Posto Garagem - É o estabelecimento que, além de exercer as atividades previstas para Posto de abastecimento e Posto de serviço, oferece 
também áreas destinadas à guarda de veículos;
Prisma Interno de Iluminação e Ventilação - Poço de Iluminação / Área interna na edificação, destinada a iluminação e ventilação de com-
partimentos de utilização transitória, também conhecido como Poço de Iluminação e Ventilação;

Prisma Externo de Iluminação e Ventilação - Área destinada a iluminação e ventilação de compartimentos quando localizados na face ex-
terna das edificações;
Produto Perigoso - Toda substância que possa ser considerada combustível, inflamável, explosiva, tóxica, corrosiva ou radioativa;

Profundidade de um Compartimento - É a distância entre a face que dispõe de abertura para insolação à face oposta;

Reconstrução - Construir de novo, no mesmo lugar e na forma primitiva, qualquer obra em parte ou em todo;

Recuo - É a incorporação ao logradouro público de uma área pertencente à propriedade particular e destinada a futura ampliação deste 
logradouro;

Reforma - Fazer obra que altere a edificação em parte essencial por supressão, acréscimo ou modificação;

Reincidente - É quem violar os preceitos da Lei, por cuja infração já tenha sido autuado e punido;

Remembramento - A junção de dois ou mais lotes formando um novo lote;

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

Ruído - Qualquer som que cause ou tenda a causar perturbações do sossego público ou produzir efeitos psicológicos e/ou fisiológicos ne-
gativos em seres humanos e animais;
Sacada - Construção que avança da fachada de uma parede;
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Saguão - Sala de entrada da edificação onde se encontra o hall e a circulação principal;

Sala Comercial - Unidade autônoma para comércio e prestação de serviços;

Sarjeta - Escoadouro, nos logradouros públicos, para as águas da chuva;

Sobreloja - Pavimento situado acima da loja, com acesso exclusivo através desta e sem numeração independente;

Sótão - Compartimento de edificação situado no interior do volume formado pelo telhado com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco 
graus);

Subsolo - Pavimento total ou parcialmente situado em nível inferior ao pavimento térreo ou ao terreno natural, medido no ponto médio da 
fachada perpendicular às curvas de nível;

Sumidouro - Poço destinado a receber o efluente da fossa séptica e a facilitar a sua infiltração;

Tapume - Vedação provisória feita em tábuas ou material similar para proteção de obras;

Talvegue - Linha de maior profundidade no leito fluvial. Resulta da intersecção dos planos das vertentes com dois sistemas de declives 
convergentes; é o oposto de crista;

Taxa de Ocupação - A relação percentual entre a projeção horizontal da edificação e a área total do terreno;

Telheiro - Superfície coberta e sem paredes em todas as faces;

Terraço - Espaço descoberto sobre edifício ou ao nível de um pavimento desse;

Terreno Baldio - Terreno não edificado, sem proveito ou uso definido;

Testada - É a linha que separa o logradouro público da propriedade particular;

Tombamento - É a declaração, pelo Poder Público, do valor histórico, paisagístico, artístico ou científico de coisas que, por essa razão, 
devem ser preservadas; o tombamento pode acarretar uma restrição individual, reduzindo os direitos do proprietário, ou uma limitação 
geral, quando abrange uma coletividade, obrigando-a a respeitar padrões urbanísticos e arquitetônicos, como ocorre com o tombamento 
de núcleos históricos;

Unidade de Moradia - Conjunto de compartimentos de uso privativo de uma família, no caso de edifícios coincide com o apartamento;

Uso Permitido - forma de uso previsto para a área ou zona em que se localiza;

Uso Inadequado - Usos incompatíveis com o zoneamento;

Uso Tolerado - Permitido somente se ouvido o Órgão de Planejamento Municipal e com exigências extremamente rigorosas;

Valas de Filtração - Unidade complementar de tratamento do efluente da fossa séptica, por filtração biológica, constituída de tubulação e 
leito filtrante;

Valas de Infiltração - Valas destinadas a receber o efluente da fossa séptica, através de tubulação convenientemente instalada e a permitir 
sua infiltração em camadas superficiais do terreno;

VRM – Valor de Referência Municipal;

Varanda - Espécie de alpendre à frente e/ou em volta de uma edificação;

Vazio Urbano - Lotes não edificados servidos de infra-estrutura urbana; Vazios urbanos são áreas não ocupadas por atividades urbanas, 
encravadas no interior da estrutura da cidade, cujas dimensões permitem o parcelamento na forma de loteamentos médios e pequenos 
(áreas públicas: terrenos militares, terrenos do INCRA; áreas privadas: antigos sítios; propriedades rurais desativadas);

Vestíbulo - Espaço entre a porta e o acesso a escada, no interior de edificações;

Vistoria - Diligência efetuada pela municipalidade tendo por fim verificar as condições de uma construção ou obra;

Zoneamento - Repartição da cidade e das áreas urbanizáveis segundo a sua precípua destinação de uso e ocupação do solo; visa dar a 
cada região a utilização mais adequada em função do sistema viário, recursos naturais, topografia e a infraestrutura existente através da 
criação de zonas de uso e ocupação;
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LEI COMPLEMENTAR N. 091, DE 24 DE ABRIL DE 
2018

Publicação Nº 1604180

ÍNDICE

LEI COMPLEMENTAR Nº 091 DE 24 DE ABRIL DE 2018.
INSTITUI A LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 
DO MUNICÍPIO DE IRANI

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito de Irani, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Or-
gânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS
Art. 1º. O controle do uso e da ocupação do solo municipal visa 
promover a redução das desigualdades territoriais garantindo a 
função social da Cidade e da propriedade entendendo-se com tal, 
a distribuição equitativa dos equipamentos urbanos e comunitários 
e sua articulação com a área rural.

§ 1º Zoneamento é a divisão da área do Perímetro do Município, 
em zonas, para as quais são definidos os usos e os parâmetros de 
ocupação do solo.
I - Uso do Solo é o relacionamento das diversas atividades para 
uma determinada zona, podendo esses usos ser definidos como: 
permitidos, permissíveis e proibidos;
II - Ocupação do Solo é a maneira que a edificação ocupa o lote, 
em função das normas e parâmetros urbanísticos incidentes sobre 
os mesmos, que são: índice de aproveitamento, número de pavi-
mentos / gabarito, recuo, taxa de ocupação e taxa de permeabi-
lidade.

§ 2º Dos índices urbanísticos:
I - Índice de Aproveitamento: é o valor que se deve multiplicar 
pela área do terreno para obter a área máxima a construir, variável 
para cada Zona. No cálculo do índice de aproveitamento, conforme 
a fórmula abaixo, não serão computados os seguintes elementos:
a) hall de entrada e área de escadaria;
b) área de estacionamento/garagens obrigatórias;
c) área de recreação e lazer comum com no máximo 50% (cin-
quenta por cento) da área do pavimento tipo coberto;
d) floreiras;
e) caixa d’água;
f) poço de elevador e casa de máquinas;
g) sacadas, desde que não vinculadas a área de serviço.

II - Número de Pavimentos/gabarito: é a altura medida em pavi-
mentos, contados a partir do pavimento térreo. Será considerado 
como pavimento térreo o pavimento mais próximo do nível da rua.
III - Recuo: é a distância entre o limite extremo da área ocupada 
por edificação e a divisa do lote;
IV - Taxa de Ocupação: é a proporção entre a área máxima da 
edificação projetada sobre o lote e a área deste mesmo lote, a ser 
calculada conforme a fórmula abaixo, sendo que não serão compu-
tados para efeito de cálculo da taxa de ocupação:
a) hall de entrada, área de escadaria e poço de elevador;
b) sacadas não vinculadas a área de serviço;
c) beiral com até 1,20m (um metro e vinte centímetros);
d) marquises;
e) pérgulas de até 5,00m (cinco metros) de largura;
f) áreas destinadas obrigatoriamente à circulação e estacionamen-
to de veículos;

V - Taxa de Permeabilidade: é a proporção de área do lote que não 
recebe pavimentação para absorção de águas pluviais.

§ 3º Dos usos do solo urbano:
I - Uso Permitido: é o uso adequado às zonas, sem restrições;
II - Uso Permissível: é o uso passível de ser admitido nas zonas, a 
critério do órgão responsável da Prefeitura e do Conselho de De-
senvolvimento Municipal;
III - Uso Proibido: uso inadequado às zonas.

§ 4º Da terminologia:
a) Alvará de Construção: documento expedido pela Municipalidade 
que autoriza a execução de obras sujeitas a sua fiscalização;
b) Consulta de Viabilidade Técnica: documento indispensável, prio-
ritário de encaminhamento à municipalidade, buscando informa-
ções de uso, ocupação e parâmetros de construção, definidos para 
cada zona;
c) Alvará de Localização e Funcionamento: documento expedido 
pela Municipalidade que autoriza o funcionamento de uma deter-
minada atividade, sujeita à regulação por Lei;
d) Habite-se: autorização concedida pela Municipalidade para utili-
zação de uma edificação;
e) Ampliação ou Reforma em Edificações: obra destinada a benfei-
torias em edificações já existentes, sujeitas também a regulamen-
tação pelo Código de Obras do Município;
f) Equipamentos Comunitários: são os equipamentos de uso públi-
co de educação, cultura, saúde, lazer, segurança, assistência social, 
treinamento profissional, associativismo e similares, quando per-
tencentes ao Poder Público;
g) Equipamentos Urbanos: são os equipamentos de abastecimento 
de água, esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial, rede tele-
fônica, coleta de lixo, gás canalizado, estações de abastecimento e 
de tratamento de efluentes domésticos e industriais;
h) Faixa de Proteção e Drenagem: faixa paralela a um curso d’água 
medida a partir de sua margem, destinada à proteção de erosão e 
a amenizar o problema das cheias;
i) Regime Urbanístico: conjunto de medidas relativas a uma deter-
minada zona que estabelecem a forma de ocupação e disposição 
das edificações em relação ao lote, à rua e ao entorno;
j) Faixa de Domínio: área contígua marginal às vias de tráfego in-
termunicipal e interestadual, e paralelas às redes de energia de alta 
tensão, sendo vedada a construção. A Faixa de Proteção das Linhas 
de Transmissão da CELESC - corresponde a uma faixa de 25,00m 
(vinte e cinco metros) de largura ao longo da linha de transmissão.

Art. 2º. O controle do uso e da ocupação do solo tem por objetivos:
I - estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano, 
tendo em vista o equilíbrio e a coexistência nas relações do homem 
com o ambiente, e das atividades que os permeia;
II - promover, através de um regime urbanístico adequado, a quali-
dade de valores estético, paisagístico, naturais ou culturais;
III - prever e controlar densidades demográficas e de ocupação 
do solo urbano, como medida para a gestão do bem público e da 
oferta de serviços públicos, compatibilizados com a necessidade de 
crescimento ordenado;
IV - compatibilizar usos e atividades diferenciadas, complementa-
res entre si, dentro de determinadas frações do espaço urbano;
V - aplicar os instrumentos jurídicos da Outorga Onerosa, do Di-
reito de Construir, Transferência do Direito de Construir, IPTU Pro-
gressivo, Estudo do Impacto de Vizinhança, Direito de Preempção 
e outros previstos na Lei do Plano.

CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO

Art. 3º. O Zoneamento consiste na divisão do território em macro-
zonas, e zonas, estabelecendo as diretrizes para o uso e ocupação 
do solo do município, tendo como referência as características dos 
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ambientes natural e construído.

§ 1º As macrozonas são unidades territoriais contínuas que fixam 
os princípios fundamentais do uso e ocupação do solo em concor-
dância com a política do desenvolvimento físico-territorial, definido 
uma visão de conjunto que integra todo o município.

§ 2º As zonas são subdivisões das macrozonas em unidades terri-
toriais que servem como referencial mais detalhado para a defini-
ção dos parâmetros de uso e ocupação do solo, definindo as áreas 
de interesse de uso onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar 
a ocupação.

SEÇÃO I
DAS MACROZONAS

Art. 4º. O território do Município de Irani fica dividido em duas 
macrozonas:
I - MU: Macrozona Urbana, que corresponde à porção urbanizada 
do território com ocupação mais densa e consolidada, localizada 
dentro do perímetro urbano;
II - MR: Macrozona Rural, que corresponde ás áreas localizadas 
fora do perímetro urbano com característica agropecuária;

Parágrafo Único. Os perímetros dos elementos dos zoneamentos 
estão definidos nos mapas de macrozoneamento Anexo II e Mapa 
de Zoneamento constante no Anexo III.

Art. 5º. São objetivos da Macrozona Urbana:
I – controlar e direcionar o adensamento urbano, em especial nas 
áreas com melhores condições de urbanização, adequando-o à in-
fraestrutura disponível;
II – possibilitar a instalação de uso misto;
III – orientar os planos, projetos e ações, relacionados à implanta-
ção e manutenção da infraestrutura;
IV – implantar novos usos e atividades, inclusive o habitacional de 
interesse social;
V – incrementar a capacidade da infraestrutura de saneamento;
VI – implantar os espaços de lazer, preferencialmente de uso pú-
blico;
VII – melhorar a integração entre os bairros;
VIII – reordenar os usos e atividades existentes a fim de evitar 
conflitos;
IX – incentivar a ocupação de vazios urbanos.

Art. 6º. A Macrozona Urbana é delimitada pela área do perímetro 
urbano da sede do município de Irani, e fica subdividida nas se-
guintes Zonas:

ZMC – Zona Mista Central
ZMD – Zona Mista Diversificada
ZII – Zona de Interesse Industrial
ZPH - Zona de Patrimônio Histórico
ZIL – Zona Institucional de Lazer
ZRL – Zona Residencial de Lazer
ZIR – Zona de Interesse Residencial
ZEIS – Zona Especial Interesse Social
ZPP – Zona de Preservação Permanente

§ 1º As zonas são limitadas por limites do perímetro urbano, vias 
e por divisa de lotes.

§ 2º O Regime urbanístico para os lotes de ambos os lados das 
vias que limitam zonas diferentes, serão os da Zona de Parâmetro 
Urbanístico menos restritivo.

§ 3º Para efeito do parágrafo anterior, a profundidade considerada 
não será superior á profundidade média dos lotes da zona.

Art. 7º. A Zona Mista Central tem por objetivo incentivar a instala-
ção de Atividades comerciais e de preservação de serviços fortale-
cendo a área comercial existente, compatibilizando com a infraes-
trutura e sistema viário existente, viabilizando maior adensamento.

Art. 8º. A Zona Mista Diversificada tem por objetivo concentrar ati-
vidades de uso misto e diversos de natureza comercial, prestação 
de serviços, indústrias de baixo impacto ambiental e outros compa-
tíveis, toleráveis e admissíveis, dada as condições estratégicas na 
região e as boas condições de acessibilidade.

Art. 9º. A Zona de Interesse Industrial tem por objetivo estabelecer 
normas para construção de Indústrias que pelo seu porte e grau de 
poluição são incompatíveis com as atividades predominantes das 
demais Zonas.

Art. 10. A Zona de Patrimônio Histórico tem por objetivo preser-
var área de patrimônio histórico com parques públicos evitando 
ocupações inadequadas dotando o município de áreas públicas de 
turismo e lazer.

Art. 11. A Zona Institucional de Lazer tem por objetivo instalar 
parques públicos para preservar, evitando ocupações inadequadas 
dotando o município de áreas públicas de turismo e lazer.
Art. 12. A Zona Residencial de Lazer tem por objetivo destinar prio-
ritariamente a instalação de Residências de final de semana visan-
do uma área de atividade residencial agrícola e de lazer.

Art. 13. A Zona de Interesse Residencial tem por objetivo destinar 
prioritariamente a instalação de residências visando um adensa-
mento baseado no dimensionamento das redes de infraestrutura 
urbana, do sistema viário e configuração da paisagem.

Art. 14. A Zona Especial de Interesse Social tem por objetivo desti-
nar prioritariamente a produção de Habitações de Interesse Social 
e ampliação de equipamentos urbanos beneficiando a população 
de baixa renda, a regularização fundiária, salvaguardando o direito 
à moradia e a cidadania.

Art. 15. A Zona de Preservação Permanente tem por objetivo pre-
servar as áreas definidas como preservação ao longo dos rios, ar-
roios e lajeados. Sendo dentro do perímetro urbano, uma faixa de 
15m para cada lado dos rios, lagos, lagoas e açudes e um raio de 
50m nas nascentes.

§ 1º - Fica proibido qualquer uso, salvo a execução de obras, ativi-
dades ou projetos de utilidade pública ou de Interesse Social, com 
prévia autorização de órgão ambiental, após realização de estudos 
ambientais pertinentes nas áreas:

§ 2º - São também, consideradas Zonas de Preservação Perma-
nentes as áreas com declividade acima de 100% e acima da cota 
e topo de morros.

Art. 16. São objetivos da Macrozona Rural:
I – garantir o uso racional dos recursos do solo e dos recursos 
hídricos;
II – garantir a proteção dos mananciais;
III – garantir a preservação ambiental e o uso cuidadoso dos re-
cursos naturais;
IV – promover o desenvolvimento econômico sustentável;
V – incentivar o desenvolvimento das atividades agropecuárias;
VI – promover e incentivar a diversificação da Propriedade Rural;
VII – dotar a Macrozona Rural de infraestrutura básica;
VIII – incentivar o desenvolvimento do turismo rural.

Art. 17. A Macrozona Rural é delimitada pela área rural do muni-
cípio, com características de Desenvolvimento de atividade Agro-
pecuária.
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CAPÍTULO III
DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO E ESTACIONAMENTO

Art. 18. Em todo o edifício ou conjunto residencial com quatro ou 
mais unidades será exigida uma área de recreação equipada, a 
qual deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos:
I - quota de 6 m² (seis metros quadrados) por unidade de mora-
dia, nunca menor que 40,00m², podendo ser subdividida em no 
máximo 02 áreas;
II - localização em área isolada sobre os terraços, ou no térreo, 
desde que protegidas de ruas, locais de acesso a veículos e de 
estacionamento;
III - Superfície Permeável - com areia ou grama de no mínimo de 
12m², incluída na quota estipulada no inciso I.

Art. 19. As áreas mínimas destinadas ao estacionamento de veícu-
los estão estabelecidas em função do uso da Tabela II, Anexo V, 
parte integrante a esta Lei.

Art. 20. A fim de garantir o estacionamento dos veículos particula-
res fora das vias públicas, serão exigidas vagas de estacionamento 
em garagens, abrigos ou áreas descobertas, de conformidade com 
a Tabela de Garagem / Vagas de Estacionamento, observado o 
disposto no Código de Edificações do Município.

§ 1º As vagas devem possuir dimensões mínimas de 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros) x 5,00m (cinco metros), devida-
mente demonstrados no projeto, livres de colunas ou qualquer 
outro obstáculo, ou equivalente a 25,00m2 (vinte e cinco metros 
quadrados) por vaga, incluindo área necessária à manobra.

§ 2º Nas garagens ou estacionamentos de usos coletivos, será ad-
mitido que as vagas sejam vinculadas entre si, quando se tratar 
das vagas da mesma unidade.
§ 3º O número de vagas para o uso de atividades não especifica-
das na “Tabela de Vagas de Estacionamento”, será calculado por 
analogia.

§ 4º Deverão ser demarcados os acessos por meio de rebaixo de 
meio fio, admitindo-se, no máximo 2 (dois) acessos, entrada e saí-
da, com no mínimo 3,00m (três metros) de largura cada um.

§ 5º Os espaços destinados aos estacionamentos e pátios de carga 
e descarga, deverão estar situados totalmente dentro dos limites 
do lote.

Art. 21. Os espaços destinados à garagem ou estacionamento não 
poderão sofrer modificações de uso.

Art. 22. No cálculo do número mínimo de vagas de estacionamento, 
deverão ser reservadas vagas para deficientes físicos, localizadas 
próximo das entradas dos edifícios destinados aos usos comerciais 
e de serviços públicos, com largura mínima de 3,50m (três metros 
e cinquenta centímetros) e comprimento de 5,00m (cinco metros), 
nas seguintes proporções:
I - até 25 vagas: 1 vaga;
II - de 25 a 50 vagas: 2 vagas;
III - de 51 a 75 vagas: 3 vagas;
IV - de 76 a 100 vagas: 4 vagas;
V - de 101 a 150 vagas: 5 vagas;
VI - de 151 a 200 vagas: 6 vagas;
VII - de 201 a 300 vagas: 7 vagas;
VIII - mais de 300 vagas: 8 vagas e mais uma para cada 100 (cem) 
vagas ou fração.

Art. 23. Para as edificações já existentes até a data de aprovação 
desta Lei, que forem objeto de obras de reforma, sem ampliação 
da área construída, mesmo com mudança de uso não será exigido 

o provimento de vagas do estacionamento, devendo permanecer 
as vagas de garagem pré-existentes.

§ 1º Para fins de aplicação do disposto no artigo anterior, não se 
aplica para os usos: Uso 5B, Uso 6, Uso 7 e especificamente para 
bancos.

§ 2º As edificações de que trata o caput deste artigo, que recebe-
rem obras de ampliação da área construída, será exigido o provi-
mento de vagas de estacionamento, calculado sobre a área acres-
cida, na proporção estabelecida na Tabela de Garagem / Vagas de 
Estacionamento.

§ 3º As vagas de estacionamento de que trata o parágrafo ante-
rior, poderá localizar-se em outro imóvel, a uma distância máxima 
de 100,00m (cem metros), desde que vinculada à edificação, por 
intermédio de averbação na escritura pública anterior ao registro 
da ampliação.

CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÃO DOS USOS DO SOLO

Art. 24. A classificação e a relação dos usos do solo do município 
de Irani constam no anexo VI, da presente Lei.

CAPÍTULO V
DOS RECUOS E AFASTAMENTOS

Art. 25. Os recuos frontais e afastamentos laterais e de fundos 
mínimos de cada edificação, com relação ao alinhamento predial e 
às divisas laterais e de fundos, serão sempre tomadas perpendicu-
larmente em relação às mesmas, a partir do ponto mais avançado 
da edificação, devendo ser respeitados, conforme Tabela I – De 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Anexo IV desta Lei.

Art. 26. Os espaços livres, definidos como recuos e afastamen-
tos não são edificáveis, devendo ser tratados como áreas verdes 
conforme taxa de permeabilidade especificada na Tabela I – De 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, anexo IV, desta lei, ressal-
vando-se o direito à realização das seguintes obras:
I - muros de arrimo e de vedação dos terrenos, tapumes, cercas 
divisórias, escadarias e rampas de acesso, necessárias em função 
da declividade natural do terreno;
II - garagem ou estacionamento com capacidade máxima para 
dois veículos no afastamento frontal das edificações residenciais, 
quando implantadas em terrenos que não permitam a execução de 
rampas de acesso no afastamento frontal com declividade de até 
30% (trinta por cento) devendo, entretanto, resultar encravada em 
no mínimo 2/3 (dois terços) de seu volume e a sua cobertura de-
verá ser constituída por terraço plano, vedada qualquer edificação 
sobre a mesma;
III - varandas ou coberturas para abrigos, no recuo de fundos e/ou 
num dos afastamentos laterais, vedado porém, o seu fechamento 
frontal, podendo a cobertura ser utilizada como terraço, vedado 
qualquer edificação sobre a mesma;
IV - central de gás, de acordo com as normas do Corpo de Bom-
beiros;
V - edícula ocupando os recuos laterais e de fundos, desde que 
igual ou menos que 50,00m² (cinquenta metros quadrados);
VI - poços de elevadores e vãos de escadarias, ocupando apenas 
parte de um dos afastamentos laterais;
VII - sacadas desde que não vinculadas à área de serviço, poderão 
avançar até 50% (cinquenta por cento), sobre os recuos, porém 
nunca distar menos de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
da(s) divisa(s);
VIII - nas divisas de lotes, não são permitidos o uso de elementos 
vazados e tijolos de vidro para fins de ventilação e iluminação;
IX - os terrenos de esquinas são considerados com 02 frentes, de-
vendo, portanto, respeitar os recuos pertinentes a ambas as ruas;
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X - lojas e sobrelojas/mezaninos contarão como um único pavi-
mento desde que, a área construída da sobreloja/mezanino possua 
no máximo 50% da área da loja.

Art. 27. Nos terrenos de esquina deverão ser respeitados os recuos 
frontais, de cada zona, de acordo com a Tabela I – De Parcelamen-
to, Uso e Ocupação do Solo - Anexo IV desta Lei, em todas as tes-
tadas para os novos loteamentos. E, metade do recuo, na testada 
secundária em lotes oriundos de loteamentos aprovados anterior a 
aprovação desta Lei.

CAPÍTULO VI
DOS ALVARÁS

Art. 28. Nos casos de edificações irregulares, antigas ou não, sua 
regularização se fará mediante a apresentação de documentos 
exigidos pelos órgãos federais, estaduais competentes, documen-
to de posse do imóvel, projeto arquitetônico e hidrosanitário da 
edificação e Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional 
habilitado.
I - o setor competente da Municipalidade emitirá parecer favorável 
ou não à regularização da edificação com base nos projetos e lau-
dos técnicos apresentados;
II - no caso de parecer desfavorável à regularização, a Munici-
palidade exigirá as adequações necessárias, as quais deverão ser 
executadas e vistoriadas para a emissão do habite-se.

Art. 29. Para as edificações que contrariam as disposições desta 
Lei, será estabelecido um prazo para sua regularização ou ade-
quação.

§ 1º Cabe à Prefeitura, dentro do prazo de um ano, os procedimen-
tos para regularizar o exposto neste artigo;

§ 2º Será proibida a ampliação nas edificações cujos usos contra-
riem as disposições desta Lei.

§ 3º A concessão de alvará para construir ou ampliar obra resi-
dencial, comercial, de prestação de serviço ou industrial, somente 
poderá ocorrer com observância das normas de uso e ocupação do 
solo urbano estabelecidos na Tabela I - De Parcelamento, Uso e 
Ocupação do solo, Anexo IV, parte integrante desta Lei.

Art. 30. Os alvarás de construção expedidos anteriormente a esta 
Lei serão respeitados enquanto vigirem, desde que a construção 
tenha sido iniciada ou se inicie no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a partir da data de publicação desta Lei.

Parágrafo Único. Uma construção é considerada iniciada se as fun-
dações e baldrames estiverem concluídos.
Art. 31. Os alvarás de localização e funcionamento de estabeleci-
mento comercial, de prestação de serviço ou industrial, somente 
serão concedidos desde que observadas as normas estabelecidas 
nesta Lei, quanto ao uso do solo previsto para cada zona.

Art. 32. Os alvarás de localização e funcionamento de estabeleci-
mento comercial, de prestação de serviço ou industrial, serão con-
cedidos sempre a título precário.

Parágrafo Único. Os alvarás a que se refere o presente artigo, po-
derão ser cassados desde que o uso demonstre reais inconvenien-
tes, contrariando as disposições desta Lei, ou demais Leis perti-
nentes, sem direito a nenhuma espécie de indenização por parte 
do Município.

Art. 33. A transferência de local ou mudança de ramo de ativida-
de comercial, de prestação de serviço ou industrial, já em funcio-
namento, poderá ser autorizada se não contrariar as disposições 
desta Lei.

Parágrafo Único. Para as mudanças de ramo, poderão ser dispen-
sadas, desde que plenamente justificada, as vagas de garagem/
estacionamento.

Art. 34. A permissão para a localização de qualquer atividade consi-
derada como perigosa, nociva ou incômoda, dependerá da aprova-
ção do projeto completo, se for o caso, pelos órgãos competentes 
da União, do Estado e do Município, além das exigências específi-
cas de cada caso, podendo ser aplicado o instituto legal da outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso, conforme Lei 
Municipal específica baseada neste Plano Diretor.

Parágrafo Único. São consideradas perigosas, nocivas e incômodas 
aquelas atividades que por sua natureza:
I - ponham em risco pessoas e propriedades circunvizinhas;
II - possam poluir o solo, o ar e os cursos d’água;
III - possam dar origem a explosão, incêndio e trepidação;
IV - produzam gases, poeiras e detritos;
V- impliquem na manipulação de matérias-primas, processos e in-
gredientes tóxicos;
VI - produzam ruídos e conturbem o tráfego local.

Art. 35. Toda a atividade considerada de grande porte dependerá 
de aprovação do Conselho de Desenvolvimento Municipal para a 
sua localização.

Parágrafo Único. É atribuição do Conselho, estabelecer, por reso-
lução, quanto ao Porte - Pequeno, Médio ou Grande, as atividades 
comerciais, prestação de serviços ou industriais.

TÍTULO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36. As normas de parcelamento do solo prevista nesta Lei são 
de cumprimento obrigatório por todos os proprietários de imóveis, 
sejam estes pessoas de direito público ou de direito privado, sem 
prejuízo da observância à Legislação superior vigente que regule 
a matéria, seja em âmbito federal ou estadual, em especial a Lei 
Federal N.º 6766/79 com alterações dadas pela Lei 9785/99, e Lei 
Estadual 6063/82 e suas alterações, bem ainda as demais normas 
que as substituírem ou complementarem.

§ 1º A execução de qualquer parcelamento do solo para fins ur-
banos, no âmbito do Município, depende de aprovação pelo Poder 
Público.

§ 2º As normas de parcelamento do solo estarão submetidas à 
regulamentação própria nos casos de regularização de parcela-
mentos clandestinos ou irregulares implantados no Município, bem 
como nos casos de empreendimentos de habitação de interesse 
social com intervenção do Poder Público Municipal.

§ 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
a) Loteamento é a subdivisão de uma gleba urbana em lotes des-
tinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 
logradouros públicos, ou prolongamento, modificação, ou amplia-
ção das vias existentes;
b) Desmembramento é a subdivisão de uma gleba urbana em lo-
tes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário 
existente, sem abertura de novas vias ou logradouros públicos, 
nem prolongamento, modificação ou ampliação das vias existen-
tes;
c) Remembramento é a junção de dois ou mais lotes para forma-
rem apenas um imóvel, respeitadas as dimensões mínimas previs-
tas nesta Lei.
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§ 4º Os loteamentos e desmembramentos somente serão admiti-
dos se deles resultarem lotes edificáveis, de acordo com o estabe-
lecido no Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 37. Os Parcelamentos para fins urbanos só poderão ser aprova-
dos e executados se localizados na, Macrozona Urbana, de acordo 
com os Limites e Parâmetros fixado na Tabela I – De Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo, Anexo IV e no Mapa de Zoneamento, 
constante no Anexo III da presente Lei.

Art. 38. Os Loteamentos serão divididos em três categorias:
I - Loteamentos Convencionais;
II - Loteamentos Populares;
III - Loteamentos de Interesse Social.

§ 1º Loteamentos Convencionais são aqueles em que se exige a 
implantação de infraestrutura básica.

§ 2º Loteamentos Populares são aqueles em que se exige a implan-
tação da infraestrutura mínima e são feitas exigências menores no 
tamanho dos lotes, visando o barateamento do custo da terra para 
classes menos favorecidas.

§ 3º Loteamentos de Interesse Social são aqueles executados pelo 
Poder Público ou com promoção a ele vinculada, que deverá provi-
denciar a implantação da infraestrutura mínima, com o fim de re-
solver problemas de assentamento de populações de baixa renda.

§ 4º Os Loteamentos de Interesse Social e os Loteamentos Popu-
lares só poderão ser realizados nas Áreas Especiais de Interesse 
Social.
§ 5º Lei Municipal específica tratará da concessão de incentivos 
fiscais ao empreendedor que prover o Loteamento Popular com 
infraestrutura básica.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES E OBJETOS

Art. 39. Para efeito de aplicação das normas de parcelamento, são 
adotadas as seguintes definições:
I - Área Total do Parcelamento é a área que o loteamento, des-
membramento ou remembramento abrange;
II - Área de Domínio Público é a área ocupada pelas vias de cir-
culação, ruas, avenidas, praças, jardins, parques e bosques. Estas 
áreas, em nenhum caso poderão ter seu acesso restrito;
III - Área Total de Lotes é a resultante da diferença entre a área do 
parcelamento e a área de domínio público;
IV - Arruamento é o ato de abrir via ou logradouro destinado à 
circulação ou utilização pública;
V - Desmembramento é a subdivisão de áreas em lotes com apro-
veitamento do sistema viário existente e registrado, desde que não 
implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes;
VI - Equipamentos Comunitários são os equipamentos públicos de 
educação, cultura, saúde, lazer, segurança e assistência social;
VII - Equipamentos Urbanos são os equipamentos públicos de 
abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, coleta de água 
pluvial, rede telefônica e gás canalizado;
VIII - Faixa Não Edificável, área do terreno onde não será permitida 
qualquer construção;
IX - Loteamento é a subdivisão de áreas em lotes, com abertura 
e efetivação de novas vias de circulação, de logradouros públicos, 
prolongamento ou modificação das vias existentes;
X - Remembramento é a fusão de lotes com aproveitamento do 
sistema viário existente;
XI - Via de Circulação, é a via destinada a circulação de veículos e 
pedestres.
Art. 40. As normas de Parcelamento do Solo têm como objetivos:

I - orientar o projeto e a execução de qualquer empreendimento 
que implique parcelamento do solo para fins urbanos;
II - prevenir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos 
em áreas inadequadas;
III - evitar a comercialização de lotes desprovidos de condições 
para o desempenho de atividades urbanas;
IV - assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de 
interesse da comunidade, nos processos de parcelamento do solo 
para fins urbanos.

CAPÍTULO III
DAS ÁREAS PARCELÁVEIS E NÃO PARCELÁVEIS

Art. 41. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas definidas em Lei Municipal de Perímetro 
Urbano.
Parágrafo Único. Na Zona Rural, só será admitido o parcelamento 
com a prévia anuência da Prefeitura Municipal e aprovação do IN-
CRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) ou dos 
órgãos Estadual e Federal de controle do meio ambiente, conforme 
Legislação Federal.

Art. 42. Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de toma-
das as medidas saneadoras e assegurado o escoamento das águas;
II - nas nascentes, mesmo os chamados “olhos d’água”, seja qual 
for a sua situação topográfica;
III - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, sem que tenham sido previamente saneados;
IV - nas partes do terreno com declividade igual ou superior a 30% 
(trinta por cento);
V - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação, podendo a Prefeitura Municipal exigir laudo técnico e 
sondagem sempre que achar necessário;
VI - em terrenos situados em fundos de vale essenciais para o es-
coamento das águas e abastecimento público, a critério do órgão 
estadual competente e a anuência da Prefeitura Municipal;
VII - em terrenos situados em áreas consideradas reservas ecoló-
gicas, de acordo com a resolução da Legislação Federal e Estadual;
VIII - em terrenos onde exista degradação da qualidade ambiental, 
até sua correção;
IX - em faixa de 15,00m (quinze metros) para cada lado das redes 
de alta tensão, das ferrovias e dutos, salvo maiores exigências dos 
órgãos competentes;
X - em terrenos onde for necessária a sua preservação para o sis-
tema de controle da erosão urbana.
XI - em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urba-
nos,especialmente das redes públicas de abastecimento de água 
potável e de energia elétrica, salvo se atendidas exigências especi-
ficas dos órgãos competentes;
XII - em imóveis dos quais resultem terrenos encravados ou lotes 
em desacordo com os padrões estabelecidos em lei;
XIII - em imóveis que não possuam frente para logradouros públi-
cos oficiais.
XIII - em distância mínima de 50,00m (cinquenta metros) das es-
tações de tratamento de esgoto.

CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS

Art. 43. Os loteamentos deverão atender os seguintes requisitos:
I - só poderão ser loteadas áreas com acesso direto a via pública 
em boas condições de trafegabilidade a critério da Prefeitura Mu-
nicipal;
II - o proprietário cederá a Prefeitura Municipal, sem ônus para 
esta, uma percentagem de no mínimo 35% (trinta e cinco por 
cento) da área à lotear, que correspondem as áreas destinadas 
à sistemas de circulação, à implantação de equipamento urbano 
e comunitário, bem como à espaços livres de uso público, assim 
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distribuídas:
a. 8% (oito por cento) para as áreas comunitárias destinadas à 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
b. 7% (sete por cento) para áreas verdes e espaços livres de uso 
público;
c. 20% (vinte por cento) destinado ao sistema de circulação.
III – em loteamentos industriais quando se tratar de interesse pú-
blico, a porcentagem cedida à Prefeitura poderá ser inferior a 35% 
com mínimo de 20% após análise e aprovação pelo Conselho de 
Desenvolvimento Municipal.
VI - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adja-
centes oficiais, existentes ou projetadas e harmonizar-se com a 
topografia local;
V - todo o projeto de loteamento deverá incorporar no seu traçado 
viário os trechos que a Prefeitura Municipal indicar, para assegurar 
a continuidade do sistema viário geral da Cidade;
VI - os parcelamentos situados ao longo de Rodovias Estaduais, 
deverão conter ruas marginais paralelas a faixa de domínio das 
referidas estradas com largura mínima de 15,00m (quinze metros);
VII - as áreas mínimas dos lotes bem como as testadas, válidas 
para lotes em novos loteamentos e para desmembramentos e re-
membramentos, são as estipuladas na Tabela I – De Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo Urbano - Anexo IV, parte integrante desta 
lei;
VIII - os requisitos mínimos de acessibilidade às áreas de uso pú-
blico estão determinados no código de obras do Município.

§ 1º A Prefeitura Municipal exigirá para aprovação do loteamento 
a reserva de faixa não edificável, quando conveniente e necessário 
na frente, lado ou fundo do lote para rede de água e esgoto e ou-
tros equipamentos urbanos;

§ 2º Os lotes de esquina terão suas áreas mínimas acrescidas em 
25% (vinte e cinco por cento) em relação ao mínimo exigido para 
sua respectiva zona.

§3º Nos desmembramentos dos quais resultem até 5 (cinco) lotes, 
fica o proprietário isento da obrigação da cessão de áreas públicas 
ao município.

CAPÍTULO V
DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO

Art. 44. A abertura de qualquer via ou logradouro público deverá 
obedecer às normas desta Lei e dependerá de aprovação prévia da 
Municipalidade.

Art. 45. Na área urbana as seções transversais, longitudinais e di-
mensionamento das ruas serão definidas conforme hierarquização 
viária definida nos Artigos 47 e 52 desta Lei.

Art. 46. As vias que integram o sistema viário do Município de 
Irani ficam assim classificadas funcionalmente de acordo com suas 
características:
I - arteriais;
II - coletoras;
III - locais.

Parágrafo Único. Para loteamentos industriais, o dimensionamento 
das vias não poderá ser inferior a 16,00 m (dezesseis metros) de 
largura.

Art. 47. As vias a que se refere o artigo anterior deverão respeitar 
as seguintes dimensões:
I – principais e avenidas – Não menos que 20,00 m (vinte metros), 
sendo 16,0m de caixa e 2,0m de passeio para cada lado;
I - arterial - Não menos que 16,00 m (dezesseis metros), sendo 
12,0m de caixa e 2,0m de passeio para cada lado;
II - vicinais - Não menos que 14,00 m (quatorze metros), sendo 

10,0m de caixa e 2,0 de passeio para cada lado.

Art. 48. As vias de circulação só poderão terminar nas divisas da 
gleba a lotear, quando seu prolongamento estiver previsto na es-
trutura viária do Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, ou quan-
do a juízo da Secretaria Municipal responsável, interessar ao de-
senvolvimento urbano do Município.

Parágrafo Único. Quando não houver previsão de continuidade da 
estrutura viária pelo Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, esta 
deverá terminar em praça de retorno.

Art. 49. As vias de acesso sem saída só serão autorizadas se pro-
vidas de praça de retorno com raio igual ou superior a largura da 
caixa de rua.

Art. 50. As vias projetadas e previstas serão definidas em Lei Com-
plementar, e deverão ser observadas quando da aprovação de um 
projeto de parcelamento.
Art. 51. Os loteamentos com testada para a Rodovia Estadual, de-
verão ter licença e acessos previamente concedidos e aprovados 
pelo órgão competente, sob pena de serem indeferidos.

Parágrafo Único. Os acessos de que trata este artigo deverão ser 
sinalizados, e terem tratamento paisagístico conforme normas es-
tabelecidas pelo órgão competente da Municipalidade.

Art. 52. Todas as vias de circulação a serem projetadas e construí-
das devem atender os seguintes requisitos:
I - a declividade longitudinal máxima permitida será de 20% (vinte 
por cento) e a mínima não poderá ser inferior a 1% (um por cento);
II - a declividade transversal máxima permitida será de 4% (quatro 
por cento) e a mínima de 2% (dois por cento) e esta poderá ser do 
centro da caixa de rua para as extremidades, ou de uma extremi-
dade da caixa para outra.

§ 1º Nos movimentos de terra ocasionados pela implantação das 
vias, deverão ser previstas obras e tratamentos de superfície para 
conter a erosão.

§ 2º Nas áreas onde houver necessidade da retirada da cobertura 
vegetal existente, deverão ser projetadas obras de contenção de 
erosão.

Art. 53. A largura da via que constituir prolongamento de outra já 
existente, ou constante de plano de loteamento já aprovado pela 
Municipalidade, não poderá ser inferior a largura desta, ainda que 
pela função e características possa ser considerada de categoria 
inferior.

Art. 54. Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos 
deverão ser concordados por um arco de círculo de 5,00 m (cinco 
metros) de raio mínimo.

Art. 55. A identificação das vias e logradouros públicos, antes de 
sua denominação oficial, poderá ser feita por meio de letras.

Art. 56. Os passeios públicos, vias destinadas a circulação exclusiva 
de pedestres deverão possuir largura mínima de 2,00m (dois me-
tros) de cada lado e declividade máxima de 12% (doze por cento), 
a partir desta inclinação deverão ser utilizadas escadas de acordo 
com projeto e/ou normas estabelecidas pela Secretaria Municipal 
responsável.

Art. 57. Quando da ocupação de terrenos lindeiros as vias do siste-
ma viário básico, com previsão de alargamento, deverá ser obser-
vado o nível do pavimento futuro da via para definição dos acessos 
da edificação, uma vez que estes não poderão ter rampas ou esca-
das dentro da área de alargamento da via.
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Art. 58. A colocação de postes e caixas de passagem das vias com 
previsão de alargamento deverão ocorrer fora da área de alarga-
mento da via, sempre que viável, ficando assim localizados dentro 
do passeio oficial previsto para esta via.

CAPÍTULO VI
DAS QUADRAS E LOTES

Art. 59. Na área urbana, as quadras normais não poderão ter com-
primento superior a 250,00 m (duzentos e cinquenta metros), sal-
vo quando para incorporar no traçado do sistema viário existente, 
desde que não ultrapasse o dobro desta exigência e determinado 
pela Secretaria Municipal responsável.

Parágrafo Único. Para as quadras que excederem comprimento de 
250,00 m (duzentos e cinquenta metros), deverão ser exigidas vias 
de pedestres.

Art. 60. Para efeito desta lei, os parâmetros para o dimensiona-
mento dos lotes na área urbana, sejam eles de propriedade públi-
ca ou privada, deverão observar o estabelecido na Tabela I – De 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Anexo IV, da presente Lei.

Art. 61. O lote mínimo para efeito de novas aprovações de parcela-
mento no Município é de 300,00m² (trezentos metros quadrados) 
de área, testada mínima de 12,00 m (doze metros).

§ 1º Os parâmetros de que trata este artigo poderão ser alterados 
em casos de lotes com figura geométrica de forma irregular, desde 
que possuam testada não inferior a 12,00 m (doze metros) e pro-
fundidade média de 16,00 m (dezesseis metros).

§ 2º Os lotes de esquina terão no mínimo uma testada acrescida 
em 25% (vinte e cinco por cento) e sua área mínima acrescida 
igualmente em 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao míni-
mo exigido para a zona em que se localiza.

§ 3º Os lotes desmembrados comprovadamente, antes da aprova-
ção deste plano, poderão ser regularizados com área mínima de 
250,00 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Art. 62. Serão permitidas construções ou edificações em lotes exis-
tentes que não se encontram nos parâmetros estabelecidos nesta 
Lei, devendo ser respeitados os índices de aproveitamento e ga-
barito estabelecidos na Tabela I – De Parcelamento, Uso e Ocupa-
ção do Solo, Anexo IV, da presente Lei, para os lotes mínimos da 
respectiva zona.

Art. 63. Quando o loteamento se destinar à urbanização especí-
fica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social 
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes, pode-
rá haver redução das exigências das Normas Técnicas desta Lei, 
sendo que:
I - o lote mínimo poderá ter a área reduzida para até 200,00m² 
(duzentos metros quadrados) e testada mínima de 10,00m (dez 
metros);
II - a localização deste deverá obedecer ao Mapa de Zoneamento, 
Anexo III desta Lei, bem como ser aprovado pela Secretaria Muni-
cipal responsável.

Art. 64. Para locação de equipamentos urbanos e serviços públi-
cos será permitido o Parcelamento do Solo com áreas inferiores 
às fixadas por esta Lei, desde que com aprovação de uso pela 
Municipalidade.

Art. 65. Nenhum lote terá como testada principal, vias de circula-
ção exclusiva para pedestres.
Parágrafo Único. Este artigo não se aplica as ruas existentes por 

ocasião da aprovação desta Lei, que venham a ser transformadas 
pelo poder público em vias exclusivas para pedestres.

CAPÍTULO VII
DA INFRAESTRUTURA

Art. 66. Para os efeitos desta lei, a infraestrutura será composta 
por:
I – vias de circulação, com meio-fio e sarjeta;
II – escoamento das águas pluviais;
III – rede para abastecimento de água potável;
IV – energia elétrica pública e domiciliar;
V – soluções para o esgotamento sanitário;
VI – iluminação pública;
VII – pavimentação das vias de circulação.

Parágrafo Único. A solução a que se refere o inciso V deste artigo 
deve conectar-se à rede de esgoto sanitário nas áreas onde estiver 
disponível.

Art. 67. Enquanto o parcelamento do solo estiver em fase de im-
plantação da infraestrutura, será dever e responsabilidade do pro-
motor do parcelamento do solo urbano a conservação das vias de 
circulação.

CAPÍTULO VIII
DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 68. O interessado em elaborar projeto de loteamento deverá 
solicitar à Prefeitura Municipal, em consulta prévia, a viabilidade 
do mesmo e as diretrizes para uso do solo urbano e sistema viário, 
apresentando para este fim os seguintes elementos:
I - requerimento assinado pelo proprietário da área ou seu repre-
sentante legal;
II - planta planialtimétrica da área a ser loteada, em duas vias, na 
escala 1:500 (um por quinhentos) até 1:2000 (um por dois mil), 
dependendo do tamanho da área, assinada pelo responsável técni-
co e pelo proprietário ou seu representante, indicando:
a) divisas da propriedade perfeitamente definidas;
b) localização dos cursos d’água, áreas sujeitas a inundação, bos-
ques, árvores de grande porte e construções existentes;
c) arruamentos contíguos a todo perímetro, a localização de vias 
de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e 
comunitários existentes no local ou em suas adjacências num raio 
de 1.000m (um mil metros) com as respectivas distâncias da área 
a ser loteada;
d) esquema do loteamento pretendido, onde deverá constar a es-
trutura viária básica e as dimensões mínimas dos lotes e quadras.
III - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
IV - planta de Situação da área a ser loteada, em duas vias, na 
escala 1:500 ( um por quinhentos) até 1:2000 (um por dois mil), 
com indicação do norte magnético, da área total e dimensões dos 
terrenos e seus principais pontos de referência.

Parágrafo Único. As pranchas de desenho devem obedecer a nor-
matização estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas - ABNT.

Art. 69. Havendo viabilidade de implantação, a Prefeitura Munici-
pal, de acordo com as diretrizes de planejamento do Município e 
demais legislações superiores, após consulta aos órgãos setoriais 
responsáveis pelos serviços e equipamentos urbanos, indicará na 
planta apresentada na consulta prévia:
I - as vias de circulação existentes ou projetadas que compõe o 
sistema viário da cidade e do Município, relacionadas com o lotea-
mento pretendido, a serem respeitadas;
II - a fixação da zona ou zonas de uso predominante de acordo 
com a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano;
III - localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos 
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urbanos e comunitários, das áreas livres de uso público e das áreas 
verdes;
IV - as faixas sanitárias do terreno para o escoamento de águas 
pluviais e outras faixas não edificáveis;
V - relação dos equipamentos urbanos que deverão ser projetados 
e executados pelo interessado.

§ 1º O prazo máximo para estudos e fornecimento das diretrizes 
será de 30 (trinta) dias, neles não sendo computados o tempo des-
pendido na prestação de esclarecimentos pela parte interessada.

§ 2º As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de um 
ano, após o qual deverá ser solicitado nova Consulta Prévia.

§ 3º A aceitação da consulta prévia não implica em aprovação da 
proposta de loteamento.

CAPÍTULO IX
DO ANTEPROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 70. Cumpridas as etapas do Título anterior e havendo a via-
bilidade da implantação do loteamento, o interessado apresentará 
anteprojeto, de acordo com as diretrizes definidas pela Prefeitura 
Municipal, composto de:

§ 1º Planta de situação da área a ser loteada em 02 (duas) vias 
com as seguintes informações:
I - orientação magnética e verdadeira;
II - equipamentos públicos e comunitários existentes num raio de 
1.000m (mil metros);

§ 2º Os desenhos do anteprojeto de loteamento, na escala de 
1:1000 (um por mil), em duas vias, com as seguintes informações:
I - orientação magnética e verdadeira;
II - subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas numera-
ções e dimensões;
III - dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, 
pontos de tangência e ângulos centrais das vias e cotas do projeto;
IV - sistema de vias com as respectivas larguras;
V - curvas de nível, atuais e projetadas, com equidistância de 
1,00m (um metro);
VI - perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circula-
ção, sendo que os perfis transversais serão apresentados na escala 
1:500 (um por quinhentos) e as longitudinais na escala de 1:2000 
(um por dois mil);
VII - indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localiza-
dos nos ângulos de curvas e vias projetadas;
VIII - a indicação das áreas que perfazem no mínimo 35% (trinta 
e cinco por cento) da área total loteada e que passarão ao domínio 
do Município, e outras informações, em resumo, sendo:
a) área total do parcelamento;
b) área total dos lotes;
c) área pública, a saber;
d) áreas destinadas à circulação;
e) áreas verdes;
f) áreas destinadas a equipamentos comunitários;
g) praças e jardins.

§ 3º As pranchas de desenho devem obedecer a normalização da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 4º O prazo máximo para estudos e aprovação do anteprojeto, 
após cumpridas todas as exigências da Prefeitura Municipal pelo 
interessado, será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO X
DO PROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 71. Aprovado o anteprojeto, o interessado apresentará o 

projeto definitivo, contendo:

§ 1º Plantas e desenhos exigidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 
70 desta Lei, em 04 (quatro) vias;

§ 2º Memorial Descritivo, em 04 (quatro) vias contendo obrigato-
riamente:
I - denominação de loteamento;
II - a descrição sucinta do loteamento com suas características;
III - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que 
incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constan-
tes das diretrizes fixadas;
IV - indicação das áreas que passarão ao domínio do Município no 
ato do registro do loteamento;
V - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos 
serviços públicos e de utilidade pública, já existentes no loteamen-
to e adjacências, e dos que serão implantados;
VI - limites e confrontações, área total do loteamento, área total 
dos lotes, área total do destinado ao domínio público, discriminan-
do as áreas de sistema viário, área das praças e demais espaços 
destinados a equipamentos comunitários, total das áreas de utili-
dade pública, com suas respectivas percentagens.

§ 3º Deverão, ainda, fazer parte do projeto de loteamento, as se-
guintes peças gráficas referentes a obras de infraestrutura exigida, 
que deverão ser previamente aprovadas pelos órgãos competen-
tes:
I - anteprojeto da rede de escoamento das águas pluviais e super-
ficiais, canalização em galerias ou canal aberto, com indicação das 
obras de sustentação, muros de arrimo, pontilhões e demais obras 
necessárias a conservação dos novos logradouros;
II - anteprojeto da rede de abastecimento d’água;
III - anteprojeto da rede de distribuição de energia elétrica e ilu-
minação pública;
IV - anteprojeto de outras infraestruturas que a Prefeitura Munici-
pal julgue necessárias.

§ 4º As pranchas devem obedecer às características indicadas pela 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

§ 5º Todas as peças do projeto definitivo deverão ser assinadas 
pelo requerente e responsável técnico devendo o último mencionar 
o número de seu registro no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, desta região e o número de seu 
registro na Prefeitura.

§ 6º Deverá ainda apresentar modelo de Contrato de Compra e 
Venda, em 02 (duas) vias, a ser utilizado de acordo com a Lei Fe-
deral e demais cláusulas que especifiquem:
I - o compromisso do loteador quanto a execução das obras de 
infraestrutura, enumerando-as;
II - o prazo da execução da infraestrutura, constante nesta Lei;
III - a condição de que os lotes só poderão receber construções 
depois de executadas as obras previstas no inciso V do Art.43 desta 
Lei;
IV - a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações 
pelo comprador, vencido o prazo e não executadas as obras, que 
passará a depositá-las, em juízo, mensalmente, de acordo com a 
Lei Federal;
V - o enquadramento do lote no Mapa de Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo, definindo a zona de uso e os parâmetros urba-
nísticos incidentes.

§ 7º Documentos relativos à área em parcelamento a serem ane-
xados ao projeto definitivo:
I - título de propriedade;
II - certidões negativas de tributos municipais.

§ 8º O prazo máximo para aprovação do projeto definitivo, após 
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cumpridas pelo interessado todas as exigências da Prefeitura Muni-
cipal, será de 60 (sessenta) dias.

CAPÍTULO XI
DO PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO

Art. 72. O pedido de desmembramento e/ou remembramento será 
feito mediante requerimento do interessado à Prefeitura Municipal, 
acompanhado de certidão atualizada da matrícula da área, certi-
dões negativas de débitos perante as Fazendas Públicas Federal e 
Estadual e da planta do imóvel a ser desmembrado e/ou remem-
brado na escala 1:500 (um por quinhentos), contendo as seguintes 
indicações:
I - situação do imóvel, com as vias existentes e loteamento próximo;
II - tipo de uso predominante no local;
III - áreas e testadas mínimas, determinadas por esta Lei, válidas 
para a(s) zona(s) a qual esta afeta o imóvel;
IV - divisão ou agrupamento de lotes pretendido, com respectivas 
áreas;
V - dimensões lineares e angulares;
VI - perfis do terreno;
VII - indicação das edificações existentes.

Parágrafo Único. Todas as peças gráficas e demais documentos 
exigidos terão a(s) assinatura(s) do(s) responsável(veis) e deverão 
estar dentro das especificações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT.

Art. 73. Após examinada e aceita a documentação, será concedida 
“licença de desmembramento e remembramento” para averbação 
no registro de imóveis.

Parágrafo Único. Somente após averbação dos novos lotes no re-
gistro de imóveis, o Município poderá conceder licença para cons-
trução ou edificação dos mesmos.

Art. 74. A aprovação do projeto a que se refere o artigo anterior, só 
poderá ser permitida quando:
I - os lotes desmembrados e/ou remembrados tiverem as dimen-
sões mínimas para a respectiva zona, conforme Tabela I – De Par-
celamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, Anexo IV da presente 
Lei;
II - a parte restante do lote ainda que edificado, compreender 
uma porção que possa constituir lote independente, observadas as 
dimensões mínimas previstas em Lei.

Art. 75. O prazo máximo para aprovação do projeto definitivo pelo 
interessado, após cumpridas todas as exigências pelo interessado, 
será de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO XII
DA APROVAÇÃO E DO REGISTRO DE LOTEAMENTO

Art. 76. Recebido o projeto definitivo de loteamento, com todos os 
elementos e de acordo com as exigências desta Lei, a Prefeitura 
Municipal procederá:
I - exame de exatidão da planta definitiva com a aprovada como 
anteprojeto;
II - exame de todos os elementos apresentados, conforme exigên-
cia do Capítulo VII.

§ 1º A Prefeitura Municipal poderá exigir as modificações que se 
façam necessárias.

§ 2º A Prefeitura Municipal, disporá de 90 (noventa) dias para 
pronunciar-se ouvidas as autoridades competentes, inclusive as 
sanitárias e militares, no que lhes disser respeito, importando o 
silêncio na aprovação, desde que o projeto satisfaça as exigências 
e não prejudique o interesse público (Decreto Federal nº 3.079 de 

15/09/38) e Lei 9784/99.

Art. 77. Aprovado o projeto de loteamento e deferido o processo, a 
Prefeitura baixará decreto de aprovação de loteamento e expedirá 
o alvará de loteamento.

Parágrafo Único. No decreto de aprovação de loteamento deverão 
constar as condições em que o loteamento é autorizado e as obras 
a serem realizadas, o prazo de execução, bem como a indicação 
das áreas que passarão a integrar o domínio do Município no ato 
de seu registro.

Art. 78. O loteador deverá apresentar a Prefeitura Municipal antes 
da liberação do alvará de loteamento, os seguintes projetos de 
execução, previamente aprovados pelos órgãos competentes, sob 
pena de caducar a aprovação do projeto de loteamento.
I - projeto detalhado de arruamento, incluindo planta com dimen-
sões angulares e lineares dos traçados, perfis longitudinais e trans-
versais e detalhes dos meios-fios e sarjetas;
II - projeto detalhado da rede de escoamento das águas pluviais e 
superficiais e das obras complementares necessárias;
III - projeto de abastecimento de água potável;
IV - projeto da rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública;
V - projeto da rede de distribuição de gás, quando este conste do 
memorial descritivo ou do anteprojeto;
VI - os projetos de execução, citados neste artigo, deverão ser 
acompanhados de:
a) orçamentos;
b) cronograma Físico-financeiro.

Art. 79. No ato de recebimento do Alvará de Loteamento e da cópia 
do projeto aprovado pela Prefeitura, o interessado assinará um 
termo de compromisso no qual se obrigará a:
I - executar as obras de infraestrutura referidas no Art. 66 e 67 
desta Lei, conforme cronograma, observando o prazo máximo dis-
posto no parágrafo 2º deste artigo;
II - executar as obras de consolidação e arrimo para a boa con-
servação das vias de circulação, pontilhões e bueiros necessários, 
sempre que as obras mencionadas forem consideradas indispen-
sáveis a vista das condições viárias, de segurança e sanitárias do 
terreno a arruar;
III - facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a exe-
cução das obras e serviços;
IV - não efetuar venda de lotes antes da apresentação dos projetos 
definitivos da infraestrutura e da assinatura da caução, a que se 
refere o Art. 81, para garantia da execução das obras;
V - não outorgar qualquer escritura de venda de lotes antes de 
concluídas as obras previstas nos incisos I e II deste artigo e de 
cumpridas as demais obrigações exigidas por esta Lei ou assumi-
das no termo de compromisso;
VI - utilizar modelo de contrato de compra e venda, conforme exi-
gência do parágrafo 6º do Art. 71 desta Lei.

§ 1º As obras que constam no presente artigo deverão ser previa-
mente aprovadas pelos órgãos competentes.

§ 2º O prazo para a execução das obras e serviços a que se refe-
rem os incisos I e II deste artigo a partir da aprovação do projeto 
de loteamento, não poderá ser superior a 02 (dois) anos.

Art. 80. No Termo de Compromisso - Anexo VII, desta Lei deverão 
constar especificamente as obras e serviços que o loteador é obri-
gado a executar e o prazo fixado para sua execução.

Art. 81. Para fins de garantia da execução das obras e serviços 
de infraestrutura urbana exigida para o loteamento, antes da sua 
aprovação, deverá ser firmado o Termo de Caucionamento - Ane-
xo VIII, desta Lei onde ficará caucionado um percentual da área 
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total do loteamento, cujo valor corresponda ao custo dos serviços 
e obras.
Parágrafo Único. O valor dos lotes será calculado, para efeito deste 
artigo, pelo preço da área sem considerar as benfeitorias previstas 
no projeto aprovado.
I - a Prefeitura poderá liberar proporcionalmente a garantia da exe-
cução, à medida que os serviços e obras forem concluídos;
II - concluídos todos os serviços e as obras de infraestrutura exi-
gidas para o loteamento, a Prefeitura liberará as garantias de sua 
execução.

Art. 82. Após a aprovação do projeto definitivo, o loteador deverá 
submeter o loteamento ao registro de imóveis, apresentando:
I - título de propriedade do imóvel;
II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os 
últimos 20 (vinte) anos, acompanhados dos respectivos compro-
vantes;
III - certidões negativas:
a) de tributos Federais, Estaduais e Municipais incidentes sobre o 
imóvel; em nome do proprietário (do casal, se for o caso);
b) de ações reais referentes ao imóvel pelo período de 10 (dez) 
anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e 
contra a administração pública;
IV - certidões:
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, (do 
casal se for o caso) e em nome de todos os que tenham sido pro-
prietários do imóvel nos últimos dez (10) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) 
anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) 
anos.
V - cópia do ato de aprovação do loteamento;
VI - cópia do termo de compromisso e cronograma de execução 
das obras exigidas;
VII - exemplar do modelo de contrato de compra e venda;
VIII - declaração do cônjuge do requerente de que consente o 
registro do loteamento.
IX - Planta do Loteamento, assinada por profissional habilitado;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por pro-
fissional habilitado.
XI - Licença Ambiental Prévia - LAP, e a licença Ambiental de Ins-
talação LAI, expedidas pela Fundação do Meio Ambiente - FATMA, 
sendo facultada a apresentação da segunda quando expressamen-
te dispensada pela primeira (Provimento 75/98).
XII - Cópia do Edital de Publicação (os desmembramentos até dez 
terrenos são dispensados de publicação de edital), conforme art. 
6º do provimento nº 75/98 c/c as disposições da Circular 145/98 
de 17/12/98, da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina.
XIII - parecer favorável do Ministério Público.

§ 1º No ato do registro do projeto de loteamento, o loteador trans-
ferirá ao Município, mediante escritura pública e sem qualquer 
ônus ou encargo para este, o domínio das vias de circulação e das 
demais áreas, conforme inciso II do Artigo 43 desta Lei.

§ 2º O prazo máximo para que o loteamento seja submetido ao re-
gistro de imóveis é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
da aprovação do projeto definitivo.

Art. 83. Uma vez realizadas todas as obras e serviços exigidos para 
o loteamento, o loteador ou seu representante legal requererá a 
Prefeitura através de requerimento, que seja feita a vistoria através 
de seu órgão competente.

§ 1º O requerimento do interessado deverá ser acompanhado de 
uma planta retificada do loteamento, que será considerada oficial 
para todos os efeitos.

§ 2º Após a vistoria, a Prefeitura expedirá um laudo de vistoria e 
caso todas as obras estejam de acordo com as exigências muni-
cipais baixará também decreto de aprovação de implantação do 
traçado e infraestrutura do loteamento.

§ 3º O loteamento poderá ser liberado em etapas, desde que na 
parcela, em questão, esteja implantada e em perfeito funciona-
mento toda a infraestrutura exigida por Lei.

Art. 84. Esgotados os prazos previstos, caso não tenham sido rea-
lizadas as obras e serviços exigidos para o loteamento, a Prefeitura 
Municipal executá-los-á e promoverá a ação competente para ad-
judicar ao seu patrimônio os lotes caucionados na forma do artigo 
81, que se constituirão em bem público do Município.

Art. 85. Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento 
registrado dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes 
de lotes atingidos pela alteração, bem como a aprovação da Prefei-
tura Municipal, e deverão ser averbados no registro de imóveis, em 
complemento ao projeto original.

§ 1º Em se tratando de simples alteração de perfis, o interessado 
apresentará novas plantas, de conformidade com o disposto na 
Lei, para que seja feita a anotação de modificação no Alvará de 
Loteamento pela Prefeitura Municipal.

§ 2º Quando houver mudança substancial do plano, o projeto será 
examinado no todo ou na parte alterada observando as disposições 
desta Lei e aquelas constantes do alvará ou do decreto de aprova-
ção expedindo-se então novo alvará e baixando-se novo decreto.

Art. 86. A aprovação do projeto de arruamento, loteamento ou 
desmembramento não implica em nenhuma responsabilidade, por 
parte da Prefeitura Municipal, quanto a eventuais divergências re-
ferentes a dimensões de quadras ou lotes, quanto ao direito de 
terceiros em relação à área arruada, loteada ou desmembrada, 
nem para quaisquer indenizações decorrentes de traçados que não 
obedecem aos arruamentos de plantas limítrofes mais antigas ou 
as disposições legais aplicáveis.

CAPÍTULO XIII
DAS SANÇÕES

Art. 87. Fica sujeito a cassação do alvará, embargo administrativo 
da obra e a aplicação de multa, todo àquele que, a partir da data 
de publicação desta Lei:
I - der início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento, arruamen-
to ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização 
da Prefeitura Municipal ou em desacordo com as disposições desta 
Lei, ou ainda das normas federais e estaduais pertinentes;
II - der início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento, arrua-
mento, desmembramento ou remembramento do solo para fins 
urbanos sem observância das determinações do projeto aprovado 
e do ato administrativo de licença;
III - registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos 
órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, 
a cessão ou promessa de cessão de direito ou efetuar registro de 
contrato de venda de loteamento ou desmembramento não apro-
vado.

§ 1º A multa a que se refere este artigo corresponderá a 10% 
do valor total do investimento (loteamento, desmembramento ou 
remembramento).
§ 2º O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais 
cominações legais, nem sana a infração, ficando o infrator na obri-
gação de legalizar as obras de acordo com as disposições vigentes.

§ 3º A reincidência específica da infração acarretará, ao responsável 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 347

pela obra, multa no valor do dobro da inicial, além da suspensão 
da sua licença para o exercício de suas atividades para construir no 
Município pelo prazo de dois anos.

Art. 88. Tão logo chegue ao conhecimento da Prefeitura Municipal 
após a publicação desta Lei, a existência de arruamento, loteamen-
to ou desmembramento do terreno, construído sem autorização 
municipal, o responsável pela irregularidade será notificado pela 
Prefeitura Municipal para pagamento da multa prevista e terá o 
prazo de 90 (noventa) dias para regularizar a situação do imóvel, 
ficando proibida a continuação dos trabalhos.

Parágrafo Único. Não cumpridas as exigências constantes da no-
tificação de embargo, será lavrado o auto de infração, podendo 
ser solicitado, se necessário, o auxílio das autoridades judiciais e 
policiais do Estado.

Art. 89. São passíveis de punição a bem do serviço público, confor-
me legislação específica em vigor, os servidores da Prefeitura que, 
direta ou indiretamente, fraudando o espírito da presente Lei, con-
cedam ou contribuam para que sejam concedidas licenças, alvarás, 
certidões, declarações ou laudos técnicos irregulares ou falsos.

Art. 90. Os loteamentos e desmembramentos de terrenos efetua-
dos sem aprovação da Prefeitura, inscritos no registro de imóveis, 
em época anterior a presente Lei e cujos lotes já tenham sido alie-
nados ou compromissados a terceiros, no todo ou em parte, serão 
examinados por grupo de trabalho a ser designado pelo Prefeito.

Parágrafo Único. A aprovação e/ou desmembramento, será feito 
mediante decreto do Prefeito Municipal, baseado no relato do gru-
po de trabalho, a que se refere o caput deste Artigo.

Art. 91. Visando a consecução dos objetivos expressos nesta Lei, 
integram os seguintes anexos:

I - Anexo I - Mapa dos Eixos de Desenvolvimento Municipal
II - Anexo II - Mapa de Macrozoneamento
III - Anexo III - Mapa de Zoneamento
IV - Anexo IV - Tabela I - De Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo
V - Anexo V - Tabela I - Garagens/Estacionamentos
VI - Anexo VI - Classificação dos Usos
VII - Anexo VII - Termo de Compromisso - Loteamentos
VIII - Anexo VIII - Termo de Caucionamento - Loteamentos

Art. 92. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 93. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Irani/SC, 24 de abril de 2018.
Sivio Antonio Lemos das Neves
Prefeito

Registrado e Publicado nesta Secretaria em 24/04/2018.

Airton Fabricio
Secretário Municipal de Administração e Gestão

ANEXOS

ANEXO I – MAPA DE EIXOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ANEXO II - MAPA DE MACROZONEAMENTO

ANEXO III - MAPA DE ZONEAMENTO

ANEXO IV - TABELA I – PARCELAMENTO, USOS E OCUPAÇÃO DO 
SOLO

ANEXO V - TABELA II – GARAGENS

TABELA II
GARAGENS
PADRÕES PARA GARAGENS RESIDENCIAIS
NO-
TAS ATIVIDADES Nº DE VAGAS P/ ESTACIONA-

MENTO
Unifamiliar 1 vaga p/ unidade

1* Multifamiliar até 180m² de área 
constr. p/ apto. 1 vaga p/ unidade habitacional

- Multifamiliar acima de 180m² de 
área constr. p/ apto.

2 vagas p/ unidade habitacio-
nal

PADRÕES P/ GARAGENS COMERCIAIS
NO-
TAS ATIVIDADES Nº DE VAGAS P/ ESTACIONA-

MENTO

- Comércio Varejista acima de 
150m²

1 vaga p/ 150m² ou fração de 
área adicionada

- Centro Comercial, Loja de 
Departamento. 1 vaga p/ 50m² de área constr.

- Supermercados acima de 
150m²

1 vaga p/ cada 50m² área de 
área constr.
1 vaga p/ caminhões p/ área 
constr. Acima de 500m² .

- Comércio de Materiais de 
Constr. 1 vaga p/ 150m² de área constr.

- Depósitos acima de 250m² 1 vaga p/ 250m² de área constr.;
1 vaga p/ caminhões 250m²

- Comércio Atacadista acima 
de 500m²

1 vaga p/ 200m² ou fração de 
área adicionada;
1 vaga p/ caminhão/500m² área 
constr.

1* Para os conjuntos habitacionais populares multifamiliares será 
reduzido em 50%.

PADRÕES P/ GARAGENS SERVIÇOS

NOTA ATIVIDADES Nº DE VAGAS P/ESTACIONA-
MENTO

- Consultórios e Escritórios em 
geral

1 vaga p/ 120m² de área 
constr.

- Oficinas de reparos e Serviços 
de manutenção em veículos 1 vaga p/ 75m² de área constr.

- Oficina de Reparos em geral 1 vaga p/ 1oom² de área 
constr.

-

Laboratórios, Casas de Re-
pouso, Ambulatórios, Clínica, 
Policlínica, Hospital, Maternida-
de e Similares

1 vaga p/ 100m² de área 
constr.

- Hotéis e demais meios de 
hospedagem

1 vaga p/ 3 unid. de alojamen-
to;
1 vaga p/ ônibus/ 40 unid. 
alojamento.

- Transportadoras com coleta e 
distribuição de mercadorias

1 vaga p/ caminhão 200m² de 
área constr.

- Motéis 1 vaga p/ cada unid. Aloja-
mento

- Quadras para Esporte, Estádios, 
Ginásios Cobertos e Similares

1 vaga p/ cada 10m² de arqui-
bancada

- Bancos e demais serviços de 
crédito 1 vaga p/ 50m² de área constr.

* Ensino de 3º Grau, 2º Grau, 
Particular e Cursinhos

1 vaga p/ 100m² de área 
constr.

- Cemitérios 1 vaga p/ 300m² de terreno 
com o mínimo de 10 vagas

* Para os estabelecimentos públicos será reduzido em 30%.
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PADRÕES P/ GARAGENS INDÚSTRIAS
NOTA ATIVIDADES Nº DE VAGAS P/ESTACIONAMENTO

- Atividades industriais 
acima de 250m²

1 vaga p/ 250m² de área constr.;
1 vaga p/ caminhão/500m² de área 
constr.

ANEXO VI - CLASSIFICAÇÃO DE USOS

USO 1 - RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES

USO 2 - RESIDÊNCIAS MULTIFAMILIARES

USO 3 - CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BAIXA RENDA

USO 4 - COMÉRCIO VICINAL
Mini Mercados até 200m2
Feiras-Livres
Banca de revista
Padarias
Farmácias
Aviamentos
Sapatarias
Bares / Lanchonetes / Sorveterias
Escritórios Profissionais
Salão de Beleza
Ateliês Profissionais
Quitanda
Açougue
Mercearia

USO 5. A - COMÉRCIO VAREJISTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1
Lojas/Butiques
Butiques
Vidraçarias
Confeitarias
Academias
Auto Peças
Lotéricas / Jogos Eletrônicos / Lan House
Floriculturas
Bancos
Ópticas/Joalherias
Joalherias
Restaurantes
Escritórios
Imobiliária
Reparo de Eletrodomésticos
Vídeos Locadoras
Livrarias
Representações Comerciais
Centro de Treinamento de Condutores (Auto escola)
Estacionamentos Comércio Varejista de Extintores
Comércio Varejista de Gás GLP

USO 5. B - COMÉRCIO VAREJISTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2
Lojas de Departamentos
Supermercados
Centros Comerciais
Lojas de Material de Construção
Construtoras
Distribuidora de Peças

USO 6 - COMÉRCIO ATACADISTA
Deposito de Materiais de Construção e Ferragens
Armazéns gerais de estocagem
Distribuidoras
Armazém de GLP
Depósito de Plásticos

USO 7 - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIAIS

Postos de Serviços Pesados
Depósitos Pesados (sucatas)
Transportadoras
Oficinas de Máquinas Pesadas
Revenda de Caminhões e Máquinas Pesadas
Guinchos
Terminal Rodoviário
Prédio de Garagens
Garagens de empresa de ônibus

USO 8 - PARA VEÍCULOS
Postos de Serviços Leves (Abastecimentos, Lubrificação, Borracha-
ria e Lavação)
Oficina Mecânica
Chapeação e Pintura
Retifica de automóveis/motores

USO 9 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LEVES
Agência de Automóveis
Revenda de Automóveis
Agência de Motocicletas
Revenda de Motocicletas

USO 10 - EDUCACIONAL
Creche
Estabelecimento de Ensino (1º / 2º e 3° Graus e Específicos)
Centros Comunitários

USO 11 - INSTITUCIONAL
Sede de Órgãos Públicos e Autarquias
Correios
Telecomunicações
Fórum de Justiça

USO 12.A - INSTITUCIONAIS ESPECIAIS 1
Quartéis
Bombeiros
Delegacias

USO 12.B - INSTITUCIONAIS ESPECIAIS 2
Cemitério
Capela Mortuária
USO 13 - SAÚDE / ASSISTÊNCIA SOCIAL
Asilos
Hospitais
Casas de Saúde
Postos Assistenciais / Unidades Sanitárias
Clínicas
Abrigos/Albergues

USO 14 - RELIGIOSOS
Templos
Igreja
Salões Paroquiais

USO 15 - RECREAÇÃO E LAZER
Clubes
Museus
Teatro
Cinema
Auditórios

USO 16.A - RECREAÇÃO E LAZER ESPECIAL 1
Ginásios
Pequenas Feiras (Eventuais)
Parques Ambientais
Praças e Áreas de Lazer

USO 16.B - RECREAÇÃO E LAZER ESPECIAL 2
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Camping
Parques de Diversão
Circos
Associações de Funcionários (Sede Campestre)
Parques de Exposições e Feiras de Evento

USO 17 - ATIVIDADES NOTURNAS
Boates
Discotecas
Danceterias
Casas de Espetáculos
Salões de Bailes e Similares

USO 18 - HOTÉIS E POUSADAS

USO 19 - MOTÉIS

USO 20 - ATIVIDADES DE NÍVEL DE INCÔMODO 1
Indústria de materiais elétricos e de comunicações com exceção de 
pilhas, baterias e acumuladores
Fabricação de artigos de madeiras para uso residencial, comercial 
ou industrial
Fabricação de artefatos de papel ou papelão não associados a pro-
dução de papel ou papelão
Indústrias de artigos do vestuário, artefatos de tecidos e acessórios 
do vestuários
Fabricação de massas alimentícias, doces em geral, balas, biscoitos 
e produtos de padaria
Indústrias Editoriais e Gráficas
Fabricação de Produtos de Perfumaria
Fabricação de Velas
Vidraçaria

USO 21 - ATIVIDADES DE NÍVEL DE INCÔMODO 2
Todas as atividades de extração de produtos vegetais;
Fabricação de peças, ornamentais e ou estruturais de cimento, ges-
so e /ou amianto;
Fabricação de máquinas de artigos de metal com tratamento quí-
mico superficial e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz 
e/ou esmaltação;
Fabricação de máquinas com tratamento galvanotécnico ou fun-
dição;
Desdobramentos de madeiras, inclusive serraria;
Fabricação de madeira aglomerada ou prensada;
Fabricação de artigos de borracha em geral;
Fiação ou tecelagem;
Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos ali-
mentares;
Usina de produção de concreto;
Indústrias que produzem artigos de material plástico, exceto fa-
bricação de resinas plásticas, fibras artificiais e matérias plásticas;
Fabricação de móveis e artigos de mobiliário;
Aparelhamento de pedras para construção e execução de trabalhos 
em mármore, granito e outras pedras;
Fabricação de artigos de metal, sem tratamento químico superficial 
e / ou galvanotécnico e / ou pintura de aspersão e / ou aplicação 
de verniz e / ou esmaltação;
Fabricação de máquina sem tratamento galvanotécnico e fundição;
Fabricação de cerveja , chopes, maltes e bebidas;
Fabricação de artefatos de couro e peles, calçados em geral;
Ferro Velho;
Jato de Areia.

USO 22 - ATIVIDADES DE NÍVEL DE INCÔMODO 3
Fabricação de Papel e Pasta Mecânica;
Fabricação de Carvão Vegetal;
Fabricação de telhas, tijolos e outros artigos de barro cozido;
Secagem e salga de couros e pelas;
Produção de fundidos ou forjados de ferro e aço com tratamento 

superficial e/ou galvanotécnico;
Metalúrgica dos metais não ferrosos em forma primária;
Produção de formas, moldes e peças de metais não ferrosos, com 
fusão e tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico;
Fabricação de Celulose;
Curtimento e outras preparações de couros ou peles;
Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para 
animais;
Britamento de pedra / extração mineral;
Abate e industrialização de produtos animais;
Fabricação de Baterias;
Frigoríficos e Laticínios.

USO 23 – COMÉRCIO PERIGOSO
Produtos tóxicos e químicos
Explosivos

ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO – LOTEAMENTOS

TERMO DE COMPROMISSO
A QUE SE REFERE O ARTIGO 80 DESTA LEI

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA EM LOTEAMENTO, QUE PERANTE O MUNICÍPIO DE 
IRANI SE OBRIGA ______________________________________
_____
(Nome do Proprietário e/ou Responsável)

I - Partes, Fundamental Legal, Local e Data

01. Partes: De um lado, o Município de Irani/SC, neste termo 
simplesmente nomeada Município, representada por seu Prefeito 
Municipal, __________________________________, o Secretário 
Municipal Responsável, ___________________________, e por 
outro lado, __________________________, doravante designado 
Loteador, proprietário e/ou responsável pelo Loteamento _______
________________________, constante do Processo Nº. _______ 
/______.

02. Fundamento Legal: Este termo de Compromisso tem seu fun-
damento legal no artigo ____ da Lei Municipal Nº. ______ de 
___/___/___ , de Parcelamento do Solo.
03. Local e Data: Lavrado e Assinado aos ____________ Dias do 
Mês de _____________ do Ano de _______.

II - Finalidade e Objeto

04. Finalidade: O presente Termo de Compromisso tem como finali-
dade formalizar as exigências legais a respeito da responsabilidade 
que tem o loteador de executar, sem quaisquer ônus para o Municí-
pio, das obras de infra-estrutura em Loteamento por ela aprovado.

05. Objeto: É objeto deste Termo de Compromisso a execução 
das Obras de Infra-Estrutura do Loteamento ________________ 
(Nome do Loteamento) Requerido pelo Processo Nº. ______ 
/______.

III - Obrigações e Prazos

06. Obrigações e Prazos: Pelo presente Termo de Compromisso 
obriga-se o loteador, concomitantemente ao cumprimento de todas 
as disposições legais pertinentes, a:

a) Executar, no prazo de 2 (dois) anos e consoante cronograma 
aprovado, os seguintes serviços:

-  Abertura das vias e praças, com respectivos marcos de alinha-
mento e nivelamento;
-  Movimento de terra previsto;
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-  Rede de distribuição de água;
-  Rede de energia elétrica;
-  Rede de esgoto pluvial;
-  Rede de esgoto sanitário ou delimitar e reservar faixa de domínio 
necessário à sua posterior implantação;
-  Sistema de drenagem;
-  Pavimentação das Vias.

b) Facilitar a fiscalização permanente por parte do Município duran-
te a execução das obras e serviços;

c) Fazer constar dos compromissos e/ou escrituras de compra e 
venda de lotes a condição de que estes só poderão receber cons-
truções depois da execução das obras de infra-estrutura, ao menos 
em toda a extensão do logradouro onde estiverem localizados, sob 
vistoria e recebimento pela Municipalidade, consignando inclusive 
a responsabilidade solidária dos compromissários compradores ou 
adquirentes, na proporção da área de seus respectivos lotes;

d) Requerer, contando da data do Alvará de Licença para a execu-
ção das obras, a inscrição do loteamento no Registro de Imóveis no 
prazo de 90 (noventa) dias;

e) Solicitar, caso não concluídos os serviços no prazo estipulado, a 
prorrogação deste, antes do seu término, mediante ampla justifica-
tiva que não sendo aceita pela Municipalidade, sujeitá-lo-á a multa 
no Valor de 4 VRMs, por dia útil de atraso seguinte.

f) Requerer, tão logo concluída a execução dos serviços, a entrega, 
total ou parcial, e sem quaisquer ônus para o Município, das vias, 
logradouros e áreas reservadas ao uso público, após vistoria que 
os declare de acordo, através do termo de cessão, recebimento e 
homologação.

IV - Eficácia, Validade e Revogação

07. Eficácia e Validade: O presente Termo de Compromisso entra 
em vigor na data da sua assinatura, adquirindo eficácia e validade 
na data de expedição do Alvará de licença pelo órgão competente 
do Município e terá seu encerramento após verificado o cumpri-
mento de todas as obrigações dele decorrentes.

08. Rescisão: São causas de revogação deste Termo de Compro-
misso a não obediência a qualquer de suas cláusulas, importando, 
em consequência, na cassação do Alvará de Licença para a execu-
ção das obras constantes do seu Projeto.

V- Foro e Encerramento

09. Foro: Para as questões decorrentes deste Termo é competente 
o foro legal da Comarca de Concórdia - SC.

10. Encerramento: E por estarem acordes, assinam este Termo de 
Compromisso os representantes das partes e das duas testemu-
nhas abaixo nomeadas.

Irani – SC,

Prefeito Municipal Loteador e/ou Proprietário

ANEXO VI - TERMO DE CAUCIONAMENTO – LOTEAMENTOS

TERMO DE CAUCIONAMENTO
A QUE SE REFERE O ARTIGO 81DESTA LEI

TERMO DE CAUCIONAMENTO GARANTIA E TRANSFERÊNCIA DE 
DOMÍNIO E POSSE DAS ÁREAS PÚBLICAS, QUE CELEBRAM O MU-
NICÍPIO DE IRANI E (Nome do Proprietário e/ou Responsável) 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº. _____/ _____ , APROVADO EM 

___/___/___.

A partir do Dia _____ de ______________  de ______, (Data de 
inscrição do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis) pas-
sarão ao domínio do Município de Irani, as áreas destinadas a uso 
público. A venda de lotes, bem como a concessão do “Habite-se” 
para qualquer construção existente nos lotes, ficam condiciona-
dos à expedição, por parte do Poder Público Municipal, de certi-
dão de aprovação do loteamento e aceitação definitiva das obras 
a serem realizadas, constantes do ato de aprovação do projeto de 
loteamento conforme Processo _____/____. Como garantia ficam 
caucionados os Lotes _______________________, averbados no 
Registro de Imóveis por ocasião do registro de loteamento, que 
não poderão em hipótese alguma ser vendidos antes da aceitação, 
por escrito, pelo Município.

Irani/ SC ______ de ______________de _____.

Representante Município Ass. Loteador

LEI COMPLEMENTAR N. 092, DE 25 DE ABRIL DE 
2018

Publicação Nº 1604181

LEI COMPLEMENTAR Nº 92, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

REGULAMENTA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOTES URBA-
NOS NO MUNICÍPIO DE IRANI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito de Irani, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Or-
gânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Os proprietários ou possuidores a qualquer título de terre-
nos urbanos ficam obrigados a mantê-los limpos, roçados, drena-
dos e livres de entulhos e quaisquer detritos aptos à disseminação 
de doenças ou criação de animais peçonhentos.
Parágrafo único: Compete ao setor de tributação a fiscalização e 
expedição de notificações, mediante solicitação de qualquer Secre-
taria ou setor da Administração Municipal de Irani, da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores ou de ofício no exercício do poder de polícia.

Art. 2º. Constatado o descumprimento ao disposto no Artigo ante-
rior, a limpeza dos terrenos urbanos será realizada pelo Município 
de Irani, com cobrança de taxa no valor de 0,461 VRM por metro 
quadrado.
§1º Se para o cumprimento do disposto no caput deste artigo for 
necessário a retirada de lixo público, assim compreendido resíduos 
de varrição, capina, raspagem, galhos de árvores, para limpeza 
dos terrenos urbanos que não foram efetuadas pelos proprietários 
ou possuidores, será cobrado o valor de 05 (cinco) VRM por carga.
§ 2º Caso seja necessário a utilização de mais de uma máquina 
para a retirada dos entulhos, a cobrança será proporcional.

Art. 3º. A administração pública municipal poderá determinar cam-
panhas de limpeza urbana, com prévia comunicação aos muníci-
pes, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Parágrafo Único. Quando da realização de campanhas de limpeza 
urbana, os proprietários ou possuidores dos imóveis urbanos deve-
rão deixar os galhos, restos de vegetação cortada e/ou quaisquer 
tipos de detritos (exceto entulhos, vidros e plásticos) em frente às 
suas residências no período estipulado pela administração pública 
municipal, para que os funcionários responsáveis possam fazer a 
coleta e retirada.
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Art. 4º. A colocação de detritos, mencionados no artigo anterior, em 
frente aos imóveis em datas diferentes estipuladas nas campa-
nhas de limpeza urbana, promovendo acumulação de lixo em local 
público, implicará na notificação e posterior aplicação de multa 
ao infrator em valor equivalente a 10 (dez) VRM, sem prejuízo da 
cobrança pela execução dos serviços previstos no art. 2º desta Lei 
Municipal.

Art. 5º. O proprietário ou possuidor do imóvel será considerado 
regularmente notificado mediante:
I – A entrega da notificação no endereço de correspondência cons-
tante no Cadastro Imobiliário Municipal ao proprietário ou qualquer 
outra pessoa com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
II – Quando não existente a indicação do endereço, será notificado 
o proprietário ou possuidor por meio da publicação de edital em 
órgão oficial do município (DOM) e publicação em jornal de grande 
circulação local.

Art. 6º. O proprietário ou possuidor terá o prazo de 20 (vinte) dias, 
contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital 
para efetuar a limpeza do terreno e/ou retirada dos entulhos.

Art. 7º. Decorrido o prazo acima referido e constatado pelo setor 
de fiscalização o descumprimento da notificação, será emitida multa 
nos termos desta Lei.

Art. 8º. Após o prazo do artigo 6º, O Município de Irani, por meio 
de sua Secretaria de Transportes, Obras e serviços urbanos e/
ou empresa contratada para este fim, procederá a seu critério a 
limpeza do respectivo terreno, aplicando as taxas e multas previstas 
nesta lei, procedendo após, fiscalização para a manutenção da 
limpeza do mesmo.

Art. 9º. As multas previstas no artigo 4º desta Lei Municipal serão 
expedidas anualmente a todos os infratores e serão enviadas, 
preferencialmente, junto com o carnê referente ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU.

Art. 10. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Irani/SC, 25 de abril de 2018.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito

Registrado e Publicado nesta Secretaria em 25/04/2018.

Airton Fabricio
Secretário de Administração e Gestão
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Irineópolis

Prefeitura

PORTARIA Nº 146/2018
Publicação Nº 1603597

PORTARIA N.º 146/2018.

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo item 
VII, do artigo 65 da Lei Orgânica e no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 
de 15/10/2001, e, amparado nas disposições contidas no Art. 181 da LC 01/97, de 30/12/1997,

RESOLVE:

Art 1st - PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para a apresentação do Relatório Final dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo 
Disciplinar, nº 002/2018, instaurado através da Portaria nº 071/2018 de 28/02/2018.

Art 2nd - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), em 25 de Abril de 2018.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 08/2018
Publicação Nº 1603473

Portaria Nº 8/2018

“PORTARIA DE PONTO FACULTATIVO ”

SERGIO ROBERTO BINDER, Presidente da Câmara Municipal de Irineópolis, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas pelo Regimento Interno desta Casa e de conformidade com o artigo 41, inciso II da Lei Orgânica Municipal.

Art.1º - Estabelecer Ponto Facultativo no dia 30 de abril 2018 (segunda –feira), no âmbito da Câmara Municipal de Irineópolis-SC.
Art.2º - Ficam ressalvados do quanto disposto no art. 1º os serviços essenciais ao funcionamento desta Casa Legislativa, devendo os servi-
dores lotados nas respectivas áreas, obedecerem ao escalonamento previamente estipulado pela Secretaria.
Art. 3º -Ficam convocados os vereadores para a Sessão Ordinária no dia 02 de maio de 2018 (Quarta-feira), no horário regimental
Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 23 de Abril de 2018.
SERGIO ROBERTO BINDER
Presidente da Mesa
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Itá

Prefeitura

ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018, TP 
Nº 001/2018

Publicação Nº 1603175

ATA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 EDI-
TAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018, DO MUNICIPIO DE 
ITA. Às 08h30min do dia vinte e cinco do mês de abril do ano de 
dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Itá - SC, sita na Praça Doutor Aldo Ivo Stumpf, nº 100, reuniram-se 
o presidente e a membros da comissão permanente de licitações 
designados pelo Decreto nº 004 de 10 de janeiro de 2018, se-
nhor Presidente Nereo Norberto Rostirolla, membros Silviane Carla 
Mertins e Franciele Dall Bello para o ato de recebimento dos en-
velopes documentação e proposta e abertura dos documentos de 
habilitação, referentes à Tomada de Preços nº 001/2018 Processo 
Licitatório nº 027/2018, destinada a contratação de empresa do 
ramo de engenharia ou construção civil, para execução de Projeto 
de Revitalização da Praça Doutor Aldo Ivo Stumpf, Centro, neste 
município, com o concomitante fornecimento de materiais e mão 
de obra; Entregou tempestivamente, os envelopes Documentação 
e Proposta, a seguinte empresa: CANEPPELE ARTEFATOS DE CI-
MENTO EIRELI ME. Credenciou-se para análise da documentação 
o Sr. Tiago Hartmann Caneppele. O Senhor Presidente, em prosse-
guimento, verificou a inviolabilidade dos envelopes de documenta-
ção e proposta passando vistas ao licitante presente, passando à 
abertura do envelope de documentação, cujos documentos foram 
numerados e rubricados pela comissão e licitante presente. Anali-
sado a documentação pelo presidente e membros restou em HA-
BILITAR a empresa CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI 
ME, para o Lote 01 por atender as exigências do edital. Para o Lote 
02 não houve propostas tornando-se o lote fracassado. Perguntado 
ao representante presente se desistiria de recurso quanto a fase de 
habilitação o mesmo respondeu positivamente passando a assinar 
o termo de renúncia relativo ao julgamento da fase de documen-
tação. Diante do fato o Presidente passou a abertura e analise do 
envelope de proposta, da análise restou em Classificar em primeiro 
lugar a empresa CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME 
com o valor total de R$ 313.945,42 (trezentos e treze mil nove-
centos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) sendo 
R$ 206.255,68 (duzentos e seis mil duzentos e cinquenta e cinco 
reais e sessenta e oito centavos) referentes aos materiais, e R$ 
107.689,74 (cento e sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e 
setenta e quatro centavos) referente a mão de obra. Perguntado 
ao representante presente se o mesmo desistiria de recurso quanto 
a fase de propostas o mesmo respondeu positivamente passando a 
assinar o termo de renúncia relativo ao julgamento da fase de pro-
postas, possibilitando assim a homologação do processo licitatório. 
Intima-se a empresa da decisão. Em nada mais havendo a tratar 
o Senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que 
lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente, membros da 
Comissão e licitante presente. Esta Ata será publicada nesta data 
no mural público do Município de Itá, na página do Município na 
internet www.ita.sc.gov.br, e entregue pessoalmente ao licitante 
presente.

Nereo Norberto Rostirolla  Silviane Carla Mertins
Presidente   Membro

Franciele Dall Bello
Membro

CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME
Licitante

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2018, 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

Publicação Nº 1603661

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2018
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

O Prefeito Municipal de Itá - SC, torna público que fará realizar 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, no dia 14 de maio de 
2018, visando a aquisição de Plataforma Elevatória, de acordo com 
os projetos e memorial descritivo anexo ao Edital. As propostas 
serão recebidas até às 08h30min do dia 14 de maio de 2018 e 
abertas as 08h30min nesta mesma data. O edital encontra-se dis-
ponível no site “www.ita.sc.gov.br” as demais informações poderão 
ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e 
Fazenda e pelo telefone (49) 3458-9510. 

Itá - SC, 25 de abril de 2018.
JAIRO LUIZ SARTORETTO
Prefeito Municipal

http://www.ita.sc.gov.br/
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Itaiópolis

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2018
Publicação Nº 1603545

Inexigibilidade de Licitação n° 04/2017 – OBJETO: contratação de leiloeiro oficial para realização de Leilão Público de bens patrimoniais 
móveis inservíveis em desuso pertencentes ao Município – Contrato nº 26/2018. CONTRATADO: Paulo Pizzolatti Neto. Valor: taxa de 5% 
sobre o valor de venda do bem arrematado. Prazo: até 11/06/2018. Itaiópolis, 12 de abril de 2018. Reginaldo José Fernandes Luiz Prefeito
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Itapema

Prefeitura

EXTRATO CREDENCIAMENTO 005.2018
Publicação Nº 1604090

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO CREDENCIAMENTO Nº 005.2018

A Prefeita Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais, torna público a abertura do Edital de 
Credenciamento nº 005.2018, que tem por objeto o credenciamen-
to de profissionais interessados em prestar serviços para ministrar 
oficinas que desenvolvam atividades relacionadas a “Convivência 
Social – Direito de Ser – Participação Social” objetivando fortalecer 
as relações familiares e comunitárias, promover a integração e a 
valorização da vida coletiva dos usuários do CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social. Entrega dos envelopes: no perí-
odo de 26 de abril de 2018 à 11 de maio de 2018, das 12:00h às 
18:00h, na Prefeitura Municipal de Itapema/SC. Data de abertura 
das Sessão Pública: 03 de maio de 2018.Endereço para retirada do 
edital: O edital e seus anexos poderão ser baixados pelo sítio www.
itapema.sc.gov.br/politicapublicas/.

Itapema, 25 de abril de 2018.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04.048.2018 REGISTRO 
DE PREÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS RESERVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL Nº. 04.048.2018.

Publicação Nº 1604131

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Presencial nº. 04.048.2018
Objeto: Registro de Preços – Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de transporte universitário e locação 
de ônibus reserva, conforme especificações e quantitativos cons-
tantes no Anexo I do Edital Nº. 04.048.2018.
Entrega dos envelopes: Até às 13:00(treze) horas do dia 10(dez) 
de maio de 2018.
Abertura do Pregão: 10(dez) de maio de 2018, às 13:01(treze ho-
ras e um minuto) .
Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo 
sítio www.itapema.sc.gov.br, no ícone “licitações – pregão – pasta 
04.048.2018” ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro 
Centro.
Dúvidas, entrar em contato pelo telefone (047) 3268-8009.

Itapema, 25 de abril de 2018.
Ronaldo Paulino
Secretário de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04.049.2018 REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CHAVES, 
CARIMBOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS RELATIVOS 
AOS MESMOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS 
CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL 04.049.2018.

Publicação Nº 1604132

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Itapema, torna público a abertura do:
Pregão Presencial nº. 04.049.2018
Objeto: Registro de Preços para aquisição de chaves, carimbos, 
acessórios e serviços relativos aos mesmos, para atender às neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especifica-
ções e quantidades estimadas constantes do Anexo I do Edital de 
Pregão Presencial nº. 04.049.2018.
Entrega dos envelopes: Até às 16:00(dezesseis) horas do dia 
10(dez) de maio de 2018.
Abertura do Pregão: 10(dez) de maio de 2018, às 16:01(dezesseis 
horas e um minuto) .
Endereço para retirada do edital: O edital poderá ser baixado pelo 
sítio www.itapema.sc.gov.br, no ícone “licitações – pregão – pasta 
04.049.2018” ou pessoalmente, Avenida Nereu Ramos, 134, Bairro 
Centro.
Dúvidas, entrar em contato pelo telefone (047) 3268-8009.

Itapema, 25 de abril de 2018.
Ronaldo Paulino
Secretário de Administração

http://www.itapema.sc.gov.br
http://www.itapema.sc.gov.br
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Itapiranga

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
090/2018

Publicação Nº 1603831

MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2018

OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMI-
NHÃO E MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO.
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço por lote
Recebimento das Propostas: até as 08h30 do dia 09/05/2018.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados no sítio do Município www.
itapiranga.sc.gov.br ou no Departamento de Compras, situado na 
Praça das Bandeiras, nº 200, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07:30 às 
11:30 e 13:00 às 17:00.
Informações através do e-mail compras@itapiranga.sc.gov.br ou 
fone (49)3678-7700.

Itapiranga, SC, 25 de abril de 2018.
Paulo José Theobald
Secretaria de Transportes e Obras

DECRETO Nº 64, DE 24 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604165

DECRETO N° 64, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR CONTA DA PREVISÃO DO “EX-
CESSO DE ARRECADAÇÃO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 3.115, de 28 de novembro de 2017;

Decreta:
Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar no or-
çamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de 2018, por conta 
da previsão de “Excesso de Arrecadação”, na seguinte fonte de 
recurso 1038 - Convênio PAB FIXO, no valor de R$ 211.000,00 
(duzentos e onze mil reais).
90.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0101.2122 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica
31.90.00.00.00.00.00.3804 – Aplicações Diretas ..... R$ 211.000,00

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor com efeitos a partir do dia 24 
de abril de 2018.

Itapiranga, SC, 24 de abril de 2018.
Jorge Welter
Prefeito

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios

Lauro Schlickmann
Secretario Municipal de Administração.

DECRETO Nº 65, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604167

DECRETO N° 065, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VI-
GENTE DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA SC, POR 
CONTA DA PREVISÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de confor-
midade com a Lei Municipal nº 3.115, de 28 de novembro de 2017:
Decreta:
Art. 1º Fica o seguinte crédito adicional suplementar no Orçamento 
vigente de 2018, por conta da previsão do “excesso de arrecada-
ção” na seguinte fonte de recurso: 1034 - Outras Transf. de Convê-
nios da União, no valor de R$ 90.872,00;

12.01 – Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente
20.606.0032.1036 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mate-
riais Permanente
44.90.00.00.00.00.00.1034 – Aplicações Diretas ....... R$ 90.872,00

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor com efeitos do dia 25 de abril 
de 2018.

Itapiranga, SC., 25 de abril de 2018.
Jorge Welter
Prefeito

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios
Lauro Schlickmann
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2018/RH
Publicação Nº 1602984

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DE CONTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2018/RH
PARTES: Município de Itapiranga e JOICE RODEN SCHLICKMANN.
ORIGEM: Processo Seletivo nº 02/2017.
OBJETO: Contratação de Prestação de serviço por tempo determi-
nado, em 20 horas semanais, como Professor de Artes
Nível salarial: Piso Nacional do Magistério
Classe - Referencia:
VIGÊNCIA: 20/03/20018 a 14/12/2018
Itapiranga – SC, 20 de março de 2018
Jorge Welter – Prefeito Municipal

EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 038 E 040/2018
Publicação Nº 1602987

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 038/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

http://www.itapiranga.sc.gov.br
http://www.itapiranga.sc.gov.br
mailto:compras@itapiranga.sc.gov.br
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Contratada...: ITAPIRANGA MOTOS LTDA
Valor ............ : 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 23/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 55/2018
Recursos ..... : Dotação: 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (13), 
1.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (57), 1.014.4.4.90.00.00.00.00.00 
(69), 1.026.4.4.90.00.00.00.00.00 (163), 
1.038.4.4.90.00.00.00.00.00 (221), 1.028.4.4.90.00.00.00.00.00 
(268)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Itapiranga, 25 de Abril de 2018

Contrato Nº..: 039/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Contratada...: FENIX PORTO COMERCIO DE VEICULLOS LTDA ME
Valor ............ : 110.000,00 (cento e dez mil e reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 23/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 55/2018
Recursos ..... : Dotação: 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (13), 
1.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (57), 1.014.4.4.90.00.00.00.00.00 
(69), 1.026.4.4.90.00.00.00.00.00 (163), 
1.038.4.4.90.00.00.00.00.00 (221), 1.028.4.4.90.00.00.00.00.00 
(268)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Itapiranga, 25 de Abril de 2018

Contrato Nº..: 040/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
Contratada...: DE MARCO LTDA
Valor ............ : 249.300,00 (duzentos e quarenta e nove mil e 
trezentos reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 23/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 55/2018
Recursos ..... : Dotação: 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (13), 
1.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (57), 1.014.4.4.90.00.00.00.00.00 
(69), 1.026.4.4.90.00.00.00.00.00 (163), 
1.038.4.4.90.00.00.00.00.00 (221), 1.028.4.4.90.00.00.00.00.00 
(268)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM, PARA AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Itapiranga, 25 de Abril de 2018

RESOLUÇÃO Nº 003/2018 - COMASI
Publicação Nº 1603715

COMASI
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITAPIRANGA – SC

RESOLUÇÃO Nº 003/2018
Dispõe aprovação do Relatório das Atividades de 2017 e Plano de 
Ação 2018 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPIRAN-
GA – COMASI, no uso de atribuições que lhe conferem a Lei Federal 
n° 8.741/93 e a Lei Municipal n° 1.969/2001.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Relatório das Atividades de 
2017 e Plano de Ação 2018 da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE para renovar a Certificação de Entidade Bene-
ficente de Assistência Social;

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário;

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor após a sua publicação.

Itapiranga/SC, 25 de Abril de 2018.
Andreia Fagundes da Silva Soethe
Presidente do COMASI
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Itapoá

Prefeitura

DECRETO MUNICIPAL Nº 3571, DE 20 DE ABRIL DE 
2018.

Publicação Nº 1604130

DECRETO MUNICIPAL Nº 3571, DE 20 DE ABRIL DE 2018.
Declara ponto facultativo e dá outras providências.
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá (SC), no 
uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art.1º Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas 
Municipais nos dias 27 e 30 de abril de 2018, referente ao Aniver-
sário de Itapoá e dia do Trabalhador.
Art. 2º Os departamentos que executem serviços considerados es-
senciais obedecerão à escala de trabalho estipulada pelas respec-
tivas chefias.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá (SC), 20 de abril de 2018.
MARLON ROBERTO NEUBER
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2018 - 
Publicação Nº 1603234

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2018

Contratante: Município de Itapoá/SC.
Contratada: NEWS COMÉRCIO DE GÁS E CONVENIÊNCIA LTDA EPP, 
com sede à Avenida das Margaridas, nº 1322, Bairro: São José, na 
cidade de Itapoá/SC, CEP: 89.249-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 01.385.191/0001-10 e Inscrição Estadual nº 253365086, re-
presentada neste ato pelo sócio, Sr. LAURO NIHUES, portador do 
CNPF/MF nº 541.055.879-00 e do CI.RG nº 1.777.235-SSP/SC.
Licitação: PREGÃO N° 33/2018 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
13/2018 – PROCESSO Nº 48/2018.
Objeto: Aquisição de carga de gás para uso no Centro de Prepara-
ção da Merenda Escolar e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, 
conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.
VALOR R$: 51.750,00 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta 
reais)
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2018
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a 
validade de 01 (um) ano, a partir da sua publicação.
BASE LEGAL: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93.

Itapoá, 25 de abril de 2018.
LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 2.965/2018
Publicação Nº 1603656

PORTARIA Nº 2.965/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
01 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) RO-
SIMERI DO NASCIMENTO, investido (a) no cargo efetivo de AUXI-
LIAR DE ENFERMAGEM, no nível salarial IV – O.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data, com efeito 
retroativo à 01.04.18.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.966/2018
Publicação Nº 1603657

PORTARIA Nº 2.966/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) MAR-
GARIDA APARECIDA GONÇALVES HAAS, investido (a) no cargo efe-
tivo de ASSISTENTE SOCIAL III, no nível salarial IX – E.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:
 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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PORTARIA Nº 2.967/2018
Publicação Nº 1603660

PORTARIA Nº 2.967/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) AMA-
RILDO JOSÉ ZAGONEL, investido (a) no cargo efetivo de AGENTE 
ADMINISTRATIVO II, no nível salarial VI – M.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.968/2018
Publicação Nº 1603663

PORTARIA Nº 2.968/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) AN-
DRÉ VINÍCIUS ARAÚJO, investido (a) no cargo efetivo de PROFES-
SOR II, no nível salarial II – F.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.969/2018
Publicação Nº 1603665

PORTARIA Nº 2.969/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 

Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) ER-
CÍLIA SANTOS DE SOUZA, investido (a) no cargo eletivo de CON-
SELHEIRA TUTELAR.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.970/2018
Publicação Nº 1603666

PORTARIA Nº 2.970/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, ao (a) servidor (a) 
DENIZE SOUZA STOEVER, investido (a) na função temporária de 
PSICÓLOGO.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.971/2018
Publicação Nº 1603668

PORTARIA Nº 2.971/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:
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RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) 
FRANCINE WOCHE, investido (a) no cargo efetivo de TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM I, no nível salarial V – A.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.972/2018
Publicação Nº 1603669

PORTARIA Nº 2.972/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018, ao (a) servidor (a) 
DORALICE APARECIDA DA ROCHA REALE, investido (a) no cargo 
efetivo de RECEPCIONISTA, no nível salarial II – A.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.973/2018
Publicação Nº 1603670

PORTARIA Nº 2.973/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, ao (a) servidor (a) 
GENIVAL PERES, investido (a) no cargo efetivo de AJUDANTE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, no nível salarial I – P.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.974/2018
Publicação Nº 1603671

PORTARIA Nº 2.974/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, ao (a) servidor (a) 
ROZÉLIA FERRAZ PEREIRA, investido (a) na função temporária de 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.975/2018
Publicação Nº 1603673

PORTARIA Nº 2.975/2018
De: 02 de abril de 2018.
Concede férias ao servidor (a), conforme Lei Municipal nº 44/2014 
Art. 60,61,62,63,64,65,66,67 e 68.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Concessão de Férias, no período de 
02 de abril de 2018 a 01 de maio de 2018, ao (a) servidor (a) VAL-
DEMIR ANTONIO OLKOSKI, investido (a) no cargo comissionado 
de DIRETOR DE DEPARTAMENTO.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.976/2018
Publicação Nº 1603678

PORTARIA Nº 2.976/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade, a partir de 02 de abril de 2018 à 30 de junho de 2018, 
sendo 60 dias de Gozo e 30 dias de Pecúnia, ao(a) servidor(a) 
KLEBER PEREIRA DE ALMEIDA, investido(a) no cargo efetivo de 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA I, no nível salarial V – C.
ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.977/2018
Publicação Nº 1603685

PORTARIA Nº 2.977/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade, a partir de 02 de abril de 2018 à 30 de junho de 
2018, ao(a) servidor(a) MARIA CECILIA DE FREITAS CRISANTO, 
investido(a) no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
no nível salarial I – F.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.978/2018
Publicação Nº 1603688

PORTARIA Nº 2.978/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade, a partir de 02 de abril de 2018 à 01 de maio de 2018, 
ao(a) servidor(a) VALDIRENE SOUZA, investido(a) no cargo efetivo 
de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, no nível salarial IV – J.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.979/2018
Publicação Nº 1603694

PORTARIA Nº 2.979/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade, a partir de 02 de abril de 2018 à 01 de maio de 2018, 
ao(a) servidor(a) ANGELA MARIA MACHADO DA SILVA, investi-
do(a) no cargo efetivo de SUPERVISOR ESCOLAR II 20HS, no nível 
salarial II – B 20HS.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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PORTARIA Nº 2.980/2018
Publicação Nº 1603699

PORTARIA Nº 2.980/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade em Pecúnia (30 dias), do(a) servidor(a) ROSANGELA 
NUNES BARBOSA PEREIRA, investido(a) no cargo efetivo de PRO-
FESSOR II, no nível salarial II – F.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.981/2018
Publicação Nº 1603703

PORTARIA Nº 2.981/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade, a partir de 02 de abril de 2018 à 01 de maio de 2018, 
ao(a) servidor(a) ADALCINO JOSE DE SOUZA, investido(a) no car-
go efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS, no nível salarial III – O.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.982/2018
Publicação Nº 1603706

PORTARIA Nº 2.982/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por as-
siduidade em Pecúnia (30 dias), do(a) servidor(a) MARIO WILL, in-
vestido(a) no cargo efetivo de MOTORISTA, no nível salarial III – J.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.983/2018
Publicação Nº 1603711

PORTARIA Nº 2.983/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por as-
siduidade em Pecúnia (30 dias), do(a) servidor(a) CLEUSA GALVÃO 
NUNES, investido(a) no cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, no nível salarial I – F.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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PORTARIA Nº 2.984/2018
Publicação Nº 1603751

PORTARIA Nº 2.984/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade em Pecúnia (30 dias), do(a) servidor(a) CARLOS EDU-
ARDO VERRI, investido(a) no cargo efetivo de PROFESSOR II, no 
nível salarial II – B.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.985/2018
Publicação Nº 1603756

PORTARIA Nº 2.985/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade em Pecúnia (30 dias), do(a) servidor(a) CRISTIANE 
DE JESUS PEREIRA, investido(a) no cargo efetivo de TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE I, no nível salarial V – C.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.986/2018
Publicação Nº 1603763

PORTARIA Nº 2.986/2018.
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio por Assiduidade ao ser-
vidor(a), conforme Lei Municipal nº 044/2014, Art. 106, § 1º ao 2º, 
Inciso I, II e III, Art. 107,108, § 1º ao 3º, e Art. 109 ao 112.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º – Tornar público a concessão de Licença Prêmio por 
assiduidade em Pecúnia (30 dias), do(a) servidor(a) MARILUCE DO 
NASCIMENTO DO ROSÁRIO, investido(a) no cargo efetivo de AU-
XILIAR DE ENFERMAGEM, no nível salarial IV – E.

ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.987/2018
Publicação Nº 1603767

PORTARIA Nº 2.987/2018
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre Progressão Automática, do Padrão de Vencimento de 
Servidor, conforme Lei Municipal nº 186/03, Art. 2º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a concessão de Progressão Automática, 
do (a) servidor (a) JANAYNA GOMES SILVINO, ocupante do cargo 
efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM II, passando do nível VI – M 
para o nível VI – N.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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PORTARIA Nº 2.988/2018
Publicação Nº 1603771

PORTARIA Nº 2.988/2018
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre Progressão Automática, do Padrão de Vencimento de 
Servidor, conforme Lei Municipal nº 186/03, Art. 2º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a concessão de Progressão Automática, 
do (a) servidor (a) HILDA CRISTINA CARDOSO, ocupante do cargo 
efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS II, passando do nível VI – J para 
o nível VI – L.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.989/2018
Publicação Nº 1603776

PORTARIA Nº 2.989/2018
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre Progressão Automática, do Padrão de Vencimento de 
Servidor, conforme Lei Municipal nº 186/03, Art. 2º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a concessão de Progressão Automática, 
do (a) servidor (a) PRISCILA DE ARAÚJO CARNEIRO, ocupante do 
cargo efetivo de ENFERMEIRO III, passando do nível IX – G para 
o nível IX – H.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.990/2018
Publicação Nº 1603779

PORTARIA Nº 2.990/2018
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre Progressão Automática, do Padrão de Vencimento de 
Servidor, conforme Lei Municipal nº 186/03, Art. 2º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a concessão de Progressão Automática, 
do (a) servidor (a) JOSÉ TEOBALDO POSSAMAI, ocupante do car-
go efetivo de MOTORISTA, passando do nível III – G para o nível 
III – H.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.991/2018
Publicação Nº 1603783

PORTARIA Nº 2.991/2018
De: 02 de abril de 2018.
Dispõe sobre Progressão Automática, do Padrão de Vencimento de 
Servidor, conforme Lei Municipal nº 186/03, Art. 2º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a concessão de Progressão Automática, 
do (a) servidor (a) ISABEL GOMES DA SILVA, ocupante do cargo 
efetivo de SERVENTE ESCOLAR, passando do nível I – G para o 
nível I – H.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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PORTARIA Nº 2.992/2018
Publicação Nº 1603786

PORTARIA Nº 2.992/2018.
De: 02 de abril de 2018.

RESCINDE O CONTRATO, POR TÉRMINO.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Rescisão de Contrato por término do 
mesmo, do(a) servidor(a) ANDREIA MIRIAM ANDRADE DE ARRU-
DA, contratado(a) na função temporária de AGENTE COMUNITÁ-
RIO DE SAÚDE, conforme Lei Complementar Municipal 016/2007 e 
Lei Municipal 44/2014.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.993/2018
Publicação Nº 1603787

PORTARIA Nº 2.993/2018
De: 02 de abril de 2018.
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais; de acordo com as dispo-
sições da Lei Complementar Municipal n° 016/2007 e considerando 
o Edital nº 030/2017 da Secretaria Municipal de Educação,

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Contratação Temporária do(a) Sr.(a) 
ADRIANA TERESINHA STANCHAK MICHEREFF, na função tempo-
rária de PROF. N. SUP. ACT 30HS, vinculada à Professora Francis 
Mara Vieira Schuster Pinto Ling (Licença Saúde).

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá – SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.994/2018
Publicação Nº 1603791

PORTARIA Nº 2.994/2018
De: 02 de abril de 2018.
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais; de acordo com as dispo-
sições da Lei Complementar Municipal n° 016/2007 e considerando 
o Edital nº 047/2017 da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Contratação Temporária do(a) Sr.(a) 
WILDINÉIA DE SOUZA BORGES, na função temporária de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40HS, para atuar na U.B.S. Paese.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá – SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.995/2018
Publicação Nº 1603793

PORTARIA Nº 2.995/2018
De: 02 de abril de 2018.
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais; de acordo com as dispo-
sições da Lei Complementar Municipal n° 016/2007 e considerando 
o Edital nº 008/2018 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Contratação Temporária do(a) Sr.(a) 
ARTUR RODRIGUES FORTUNATO, na função temporária de PRO-
FISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40HS.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá – SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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PORTARIA Nº 2.996/2018
Publicação Nº 1603797

PORTARIA Nº 2.996/2018.
De: 02 de abril de 2018.

RESCINDE O CONTRATO, POR TÉRMINO.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Rescisão de Contrato por término do 
mesmo, do(a) servidor(a) LUCIANO SANTOS KUROBA, contrata-
do(a) na função temporária de PROF. N. SUP. ACT 40HS, conforme 
Lei Complementar Municipal 016/2007 e Lei Municipal 44/2014.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.997/2018
Publicação Nº 1603800

PORTARIA Nº 2.997/2018.
De: 02 de abril de 2018.
EXONERA O(A) SERVIDOR(A), POR APOSENTADORIA VOLUNTÁ-
RIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
ARTIGO 1º- Tornar público a Exoneração por Aposentadoria Vo-
luntária Tempo de Contribuição, do(a) servidor(a) ANA JOSÉLIA 
DALLACOURT RIBAS, ocupante do cargo eletivo de PROFESSOR II, 
no nível salarial II – F.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data.

Itapoá - SC, 02 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos

CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.998/2018
Publicação Nº 1603804

PORTARIA Nº 2.998/2018.
De: 03 de abril de 2018.
Dispõe sobre a nomeação de membros para avaliação de servidor 
em Estágio Probatório, de acordo com a disposição da Lei Municipal 
nº 44/2014, Art. 19, § 1º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
ARTIGO 1ª: Tornar público a nomeação de membros para compor 
a Comissão Individual de Avaliação em Estágio Probatório do(a) 
servidor(a) ROMILDA DA CONCEIÇÃO MASSANEIRO, no cargo efe-
tivo de PROFESSOR I, no nível salarial I – A, os seguintes Membros:

1º membro: Elenice Cordeiro de Oliveira
2º membro: Noemi da Silveira Madzagalla Araujo
3º membro: Maristela Franz Perrony Fontana
4º membro: Fabiani Roberta Pereira

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando 
a Portaria nº 0852/2017 de 10 de fevereiro de 2017, pelo motivo 
de troca de membros.

Itapoá - SC, 03 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 2.999/2018
Publicação Nº 1603807

PORTARIA Nº 2.999/2018.
De: 03 de abril de 2018.
Dispõe sobre a nomeação de membros para avaliação de servidor 
em Estágio Probatório, de acordo com a disposição da Lei Municipal 
nº 44/2014, Art. 19, § 1º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
ARTIGO 1ª: Tornar público a nomeação de membros para compor 
a Comissão Individual de Avaliação em Estágio Probatório do(a) 
servidor(a) HELOÍSA DO ROSÁRIO, no cargo efetivo de PROFES-
SOR I, no nível salarial I – A, os seguintes Membros:

1º membro: Elenice Cordeiro de Oliveira
2º membro: Noemi da Silveira Madzagalla Araújo
3º membro: Maristela Franz Perrony Fontana
4º membro: Fabiani Roberta Pereira

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando 
a Portaria nº 1097/2017 de 08 de maio de 2017, pelo motivo de 
troca de membros.

Itapoá - SC, 03 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
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CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 3.000/2018
Publicação Nº 1603808

PORTARIA Nº 3.000/2018.
De: 03 de abril de 2018.
Dispõe sobre a nomeação de membros para avaliação de servidor 
em Estágio Probatório, de acordo com a disposição da Lei Municipal 
nº 44/2014, Art. 19, § 1º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
ARTIGO 1ª: Tornar público a nomeação de membros para compor 
a Comissão Individual de Avaliação em Estágio Probatório do(a) 
servidor(a) PAULINE RAFAELA SINDERSKI, no cargo efetivo de 
PROFESSOR I, no nível salarial I – A, os seguintes Membros:

1º membro: Elenice Cordeiro de Oliveira
2º membro: Noemi da Silveira Madzagalla Araújo
3º membro: Maristela Franz Perrony Fontana
4º membro: Fabiani Roberta Pereira

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando 
a Portaria nº 0851/2017 de 10 de fevereiro de 2017, pelo motivo 
de troca de membros.

Itapoá - SC, 03 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 3.001/2018
Publicação Nº 1603810

PORTARIA Nº 3.001/2018.
De: 03 de abril de 2018.
Dispõe sobre a nomeação de membros para avaliação de servidor 
em Estágio Probatório, de acordo com a disposição da Lei Municipal 
nº 44/2014, Art. 19, § 1º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
ARTIGO 1ª: Tornar público a nomeação de membros para compor 
a Comissão Individual de Avaliação em Estágio Probatório do(a) 
servidor(a) DAIANI JARECKI FERREIRA, no cargo efetivo de PRO-
FESSOR I, no nível salarial I – A, os seguintes Membros:

1º membro: Elenice Cordeiro de Oliveira
2º membro: Noemi da Silveira Madzagalla Araújo
3º membro: Maristela Franz Perrony Fontana
4º membro: Fabiani Roberta Pereira

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando 
a Portaria nº 0849/2017 de 10 de fevereiro de 2017, pelo motivo 
de troca de membros.

Itapoá - SC, 03 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I

PORTARIA Nº 3.002/2018
Publicação Nº 1603811

PORTARIA Nº 3.002/2018.
De: 03 de abril de 2018.
Dispõe sobre a nomeação de membros para avaliação de servidor 
em Estágio Probatório, de acordo com a disposição da Lei Municipal 
nº 44/2014, Art. 19, § 1º.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Hu-
manos, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
ARTIGO 1ª: Tornar público a nomeação de membros para compor 
a Comissão Individual de Avaliação em Estágio Probatório do(a) 
servidor(a) ADRIANA MARILZE MARTINS DA SILVA REZENDE, no 
cargo efetivo de PROFESSOR I, no nível salarial I – A, os seguintes 
Membros:

1º membro: Elenice Cordeiro de Oliveira
2º membro: Noemi da Silveira Madzagalla Araújo
3º membro: Maristela Franz Perrony Fontana
4º membro: Fabiani Roberta Pereira

ARTIGO 2º: Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando 
a Portaria nº 0847/2017 de 10 de fevereiro de 2017, pelo motivo 
de troca de membros.

Itapoá - SC, 03 de abril de 2018.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento
de Recursos Humanos
CONFERIDO E PUBLICADO:

 _____ /_____/ ______ 

Sulmária M. da Silva
Ag. Administrativo I
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RESOLUÇÃO N° 63/2018 - CMS.
Publicação Nº 1604024

RESOLUÇÃO CMS 63/2018
DATA 25/04/2018
Dispõe sobre a autorização formalização de convenio com subvenção social entre o Município de Itapoá, Secretaria de Saúde e Instituição 
Bethesda, para o período de maio/2017 a abril/2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Município de Itapoá/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 
8.142, de 28/12/1990; Lei Federal 8.080, de 19/09/1990; Resolução 453, de 10/05/2012 do Conselho Nacional de Saúde; Lei Municipal 685 
de 22 de Dezembro de 2016; Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e consoante a deliberação plenária em sua Sexagésima 
Sexta Reunião Extraordinária, realizada em 25/04/2018, e

CONSIDERANDO que o controle social é indispensável para a democratização na formulação de políticas públicas para a prestação de ações 
e serviços em saúde, direito fundamental do ser humano.

CONSIDERANDO a importância e necessidade da realização do convênio para atendimento da demanda ginecológica do município e da 
necessidade de andamento e concretização pós consulta;

CONSIDERANDO que mesmo não sendo obrigação do Poder Público Municipal, atendimentos de média complexidade, mas, visando a aten-
ção a saúde pública das mulheres do município.

CONSIDERANDO o projeto de prestação de serviços médicos e procedimentos cirúrgicos na especialidade de cirurgia ginecológica apre-
sentado, com custo total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em parcelas mensais, iniciando em maio/2018 com término em 
abril/2019.
RESOLVE:
Art.1º Comunicar que o Plenário APROVOU o Projeto de Lei nº 17/2018 que Autoriza o Município de Itapoá a conceder subvenção social por 
meio de convênio com a Instituição Bethesda - Hospital Bethesda, com o seguinte teor:

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 17, DE 19 DE MARÇO DE 2018.
Autoriza o Município de Itapoá a conceder subvenção social por meio de convênio com a Instituição Bethesda - Hospital Bethesda.

LEI
Art. 1º Fica o Município de Itapoá autorizado a conceder subvenção social por meio de convênio, para prestação de serviços médicos e 
procedimentos cirúrgicos na especialidade de ginecologia, com a Instituição Bethesda.
§1º O convênio será celebrado em conformidade com a minuta e plano de trabalho anexos à presente Lei.
§2º Para a execução do convênio de que se trata o caput deste artigo, o Município de Itapoá repassará à entidade, através de subvenção 
social, o valor global de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 12 (doze) parcelas sucessivas no valor de R$20.000,00 (vinte mil 
reais), nos termos do plano de trabalho anexo.
Art. 2º As despesas com a presente Lei, que podem atingir o valor total anual de R$240.000,00 (duzentos e qaurenta mil reais), correrão por 
conta do orçamento vigente, na seguinte dotação:Ação: 2200.0 – Funcional: 0010.0301.0013 – Vínculo: 1020100 – Referência Dotação 287
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá (SC), 19 de março de 2018.

Art.2º O Plenário do Conselho autorizou a assinatura da proposta de convênio nos seguintes termos:

MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO N.° ............../2018 - SMS
TERMO DE CONVÊNIO Nº _____ /2018 COM SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E a Istituição Bethesda, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ (SC) doravante designada CONCEDENTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
81.140.303/0001-01, com sede na Rua Mariana Michels Borges, nº 201, Bairro Itapema Norte, CEP 89249-000, neste ato representado 
pelo prefeito de Itapoá o Senhor Marlon Roberto Neuber, juntamente com a Secretária de Saúde, senhora Sandra Regina Medeiros da 
Silva, Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o n° 11.485.410/0001-96, e, do outro lado, a Istituição Bethesda, 
pessoa jurídica de direito, inscrita no CNPJ sob Nº 84.712.983/0001-89, com sede na Rua Conselheiro Pedreira, nº 624 Bairro: Pirabeiraba, 
CEP: 89239-200, na cidade de Joinville/SC, neste ato representado pelo Sr. Hilario Dalmann, portador do RG n.° 205.581 e do CPF/MF n.° 
247.187.699-49, nacionalidade Brasileira, estado civil separado, Administrador Hospitalar, cargo de Diretor Executivo na instituição, doravan-
te designada CONVENENTE, resolvem por mútuo acordo, e em conformidade com o Art. 199 da Constituição Federal, com a Lei nº 8080/90 
e a Instrução Normativa da Controladoria Interna nº 05/2013, e IN TCE/SC nº14/2012 e 16/2013,firmar o presente Convênio, mediante as 
seguintes clausulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

0.1 Este Convênio objetiva o repasse de Subvenção Social a Instituição Bethesda, visando firmar a parceria em prol da prestação de servi-
ços médicos, procedimentos cirúrgicos, acompanhado de consultas pré e pós-operatória, na especialidade de ginecologia, de acordo com 
o ajustado neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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1.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1.1.1. Repassar através do Fundo Municipal de Saúde, ao CONVENENTE o montante R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 12 
(doze) parcelas mensais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) cada, compreendendo liberações a partir do mês de maio de 2018 até dia 
10 (décimo) dia de cada mês na conta corrente n° _______ do Banco ____, agência nº____, operação nº____ em favor de ____________.
1.1.2. A conta bancária deve ser identificada com o nome da entidade recebedora dos recursos, acrescido da expressão “Subvenção”, “Au-
xílio” ou “Contribuição” e do nome da unidade concedente.
1.1.3. Receber e fiscalizar a prestação de contas apresentada pela CONVENENTE, ficando a liberação, a partir da segunda parcela, condi-
cionada à aprovação da prestação de contas do mês anterior através do formulário IN TCE/SC nº14/2012, que deverá ser apresentado até 
o dia 05 (cinco) de cada mês.
1.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio ou instrumento congênere, de forma a verificar a regularidade dos atos praticados, 
a execução do objeto conforme o plano de trabalho, bem como os resultados obtidos, que será exercida por ato designado a representante 
da Secretaria de Saúde em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde.
1.1.5. Suspender a liberação de parcelas ou novas concessões aos inadimplentes, quando decorrido o prazo estabelecido para a prestação 
de contas sem a devida regularização, quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou práticas atentatórias aos princí-
pios fundamentais da administração pública;
1.1.6. Manter controle atualizado sobre os recursos liberados e as prestações de contas;
1.1.7. A concedente terá a responsabilidade de transferir de forma legal a execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de 
fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.

1.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE
1.2.1. Cumprir Plano de Trabalho anexo, parte integrante deste convênio;
1.2.2. Cumprir o disposto na Instrução Normativa da Controladoria Interna n° 005/2013, de 10 de dezembro 2013, aprovada pelo Decreto 
Municipal n° 2017/2014, de 06 de janeiro de 2014 em conjunto com as Instruções Normativas nº14/2012 e nº16/2013 do TCE/SC.
1.2.3. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, de 
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;
1.2.4. Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio.
1.2.5. O representante legal da entidade beneficiária deve manter atualizado seu cadastro junto ao órgão concedente, informando especial-
mente as alterações de endereços, seu e da entidade.
1.2.6. É expressamente vetado o beneficiário de repassar os recursos recebidos para outras entidades de direito público ou privado.

CLÁUSULA TERCEIRA- DESTINAÇÃO DO REPASSE
3.1. A destinação do repasse se destina ao cumprimento do plano de trabalho anexo, parte integrante deste convênio.
Descrição Cód Órgão Unid Função Subfunção Programa Proj/ativ FR Subelemento

Saúde 287 14 001 010 0301 013 2200 1020100 3335

3.2 O CONVENENTE realizará procedimentos cirúrgicos mediante remuneração pela tabela do SUS, acrescido do incentivo financeiro no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) de obrigação do CONCEDENTE.

3.3. Para consulta com anestesista, bem como pré e pós-operatório o CONCEDENTE assume o pagamento do valor de R$50,00 (cinquenta 
reais) cada.
3.4. Os procedimentos que exigirem uso de Tela de Polipropileno serão cobrados do CONCEDENTE o valor será de R$ 374,00 (trezentos e 
setenta e quatro reais).
3.5. As execuções dos exames de diagnósticos bem como os exames pré-operatórios ficarão a cargo do CONCEDENTE.
3.6. Quando o prazo previsto para utilização for superior a 30 (trinta) dias, os recursos devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta 
de poupança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo lastreado em títulos da dívida pública federal.
Parágrafo único. Os rendimentos da aplicação financeira devem ser empregados no objeto ou devolvidos ao concedente, conforme estabe-
lecido neste termo de ajuste, ficando sujeitos às mesmas regras de prestação de contas dos recursos transferidos.
CLÁUSULA QUARTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.1. A prestação de contas deverá ser cumprida em conformidade com o disposto na Instrução Normativa da Controladoria Interna n° 
005/2013, de 10 de dezembro, aprovada pelo decreto Municipal n° 2076/2014, de 06 de janeiro de 2014, em conjunto com as Instruções 
Normativas nº14/2012 e nº16/2013 do TCE/SC. O acompanhamento da prestação de contas, será exercida por ato designado a represen-
tante da Secretaria de Saúde em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa do presente convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde
5.2. As despesas anuais decorrentes desse convênio serão previsto na LOA e LDO.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O presente convênio terá vigência de 12 meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado por aditamento, com 
anuência do Conselho Municipal de Saúde, através de ata ou parecer deliberativo.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
7.1. Este Convênio poderá ser renunciado, por escrito, por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicado formal com an-
tecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por 
descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela 
superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, 
imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se-lhes os benefícios 
adquiridos no mesmo período.
CLÁUSULA OITAVA- DO FORO
7.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itapoá com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiada que se apresenta, ou venha 
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a se tornar para dirimir questões que oriundas do presente Termo de Convênio que não puderem ser resolvidas pelas partes juntamente 
com o Conselho Municipal de Saúde.
E assim por estarem justos e de acordo, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor junto com as testemunhas.
Itapoá(SC), ___ de ______ de 2018.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

Itapoá, 25 de abril de 2018
Resolução 63/2018 – 66º Reunião Extraordinária

Elaine Cristina Alves     Sandra Regina Medeiros da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde   Secretária Municipal de Saúde
Data Publicação da Resolução Decreto de Homologação Data e nº da Publicação Decreto

Nos termos do artigo 10, V, 685/2016

RESOLUÇÃO N° 64/2018 - CMS.
Publicação Nº 1604026

RESOLUÇÃO CMS 64/2018
DATA 25/04/2018
Dispõe sobre a aprovação da proposta de alteração da Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e 
carreiras do Poder Executivo Municipal com alteração de grupo ocupacional e nível dos agentes de endemias, nos termos do Projeto de Lei 
nº 4/2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Município de Itapoá/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 
8.142, de 28/12/1990; Lei Federal 8.080, de 19/09/1990; Resolução 453, de 10/05/2012 do Conselho Nacional de Saúde; Lei Municipal 685 
de 22 de Dezembro de 2016; Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e consoante a deliberação plenária em sua Sexagésima 
Sexta Reunião Extraordinária, realizada em 25/04/2018, e

CONSIDERANDO que o controle social é indispensável para a democratização na formulação de políticas públicas para a prestação de ações 
e serviços em saúde, direito fundamental do ser humano.

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei tem por objetivo alterar a Lei Complementar nº 155/2003, visando regulamentar os níveis de ven-
cimento e o número de vagas de cargos específicos, além de incluir no grupo ocupacional 2 do anexo I o apoio à outras áreas, para que 
possamos ampliar os projetos desenvolvidos e com a pretensão de reaproveitar os servidores existentes no quadro funcional.

CONSIDERANDO que a mudança nos níveis de vencimento se dá pela regularização e reenquadramento das classes especificadas e os 
salários pagos atualmente para as classes agente de endemias não condiz com os níveis de escolaridade exigidos para tais funções, sendo 
necessário promover esta alteração para que os servidores façam jus aos seus direitos.

RESOLVE:
Art.1º Comunicar que o Plenário APROVOU a alteração proposta no Projeto de Lei nº 04/2018, no que diz respeito as agentes de endemias 
que passar a integrar a seguinte tabela:
..
Grupo ocupacional Classes Nível de vencimento Nº cargos C. H. Semanal

2 Serviço de apoio à Saúde, Educação, Esporte e Lazer e 
Cultura Agente de Endemias IV 03 40

 Art.2º O impacto orçamentário referente as alterações autorizadas, será no valor total de R$9.514,24 (nove mil reais quinhentos e catorze 
reais e vinte e quatro centavos), conforme parecer contábil nº 150/2018, datado de 23/04/2018.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

Itapoá, 25 de abril de 2018
Resolução 64/2018 – 66º Reunião Extraordinária

Elaine Cristina Alves     Sandra Regina Medeiros da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde   Secretária Municipal de Saúde
Data Publicação da Resolução Decreto de Homologação Data e nº da Publicação Decreto

Nos termos do artigo 10, V, 685/2016
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RH - 
CLASSIFICAÇÃO FINAL – EDITAL Nº 010/2018 - 
CONTRATAÇÃO DE ALUNOS ESTAGIÁRIOS

Publicação Nº 1603520

CLASSIFICAÇÃO FINAL – EDITAL Nº 010/2018
Contratação de alunos estagiários

A Comissão de Seleção de Processo Seletivo, no uso de suas atri-
buições legais COMUNICA:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

-  NÍVEL MÉDIO:
PROTOCO-
LO CANDIDATO NOTA

3187/2018 Isa Zamboni Paese 9,18
2993/2018 Alessandra de Oliveira Franco 9,04
3161/2018 André Luis Erdmann 8,68
2948/2018 Maria Vitoria Haas Lino 8,24
3133/2018 Manoela Constantino Leite 7,90
2966/2018 Maiara Farias dos Santos 7,82
3097/2018 Jose Rocha de Souza Neto 7,74
3051/2018 Amanara Nizer 7,28
3174/2018 Meirielle Andrade de Jesus 6,99
3150/2018 João Victor Puchalski de Lima 6,98
3164/2018 Eleane de Lima da Silva 6,73
3075/2018 Camille Victoria de Oliveira 6,41
3087/2018 Gabriel Costa Marcilio 5,62

-  NÍVEL SUPERIOR (ADMINISTRAÇÃO)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3027/2018 Jéssica Machado 8,56
2926/2018 Iracema de Oliveira Fernando Arzão 8,36
3136/2018 Yngrid de Paula Lima 7,33
3022/2018 Aline Alves de Moura 7,24
3132/2018 Leandro da Graça Souza 6,72

-  NÍVEL SUPERIOR (INFORMÁTICA)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3088/2018 Patricia Saidel de Novais 8,38
3033/2018 Leonardo Perdonsin dos Santos 7,37

-  NÍVEL SUPERIOR (TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RECURSOS HU-
MANOS)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3116/2018 Elorim Ananda de Oliveira 8,12
3068/2018 Nataly Louise Ramos 7,08
3186/2018 Isis da Rosa Bolino 6,44

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
-  NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO FÍSICA)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
2953/2018 Haimon Henrique Soeira 7,50
3158/2018 Franciani Souza Speck 6,30

SECRETARIA DA FAZENDA
-  NÍVEL SUPERIOR (CIÊNCIAS CONTÁBEIS)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3053/2018 Bruno Carlos Tracz 7,73
2941/2018 Darthagnan Germano Carvalho 7,42
3206/2018 Flavia Machozek 7,36

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
-  NÍVEL SUPERIOR (ADMINISTRAÇÃO)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA

3119/2018 Windson Barros de Paula 8,69
3173/2018 Jeilly Laynne Skroch Guieseler 8,12
3182/2018 Katia Aline Reckziegel 7,04

-  NÍVEL SUPERIOR (PEDAGOGIA)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3130/2018 Poliane Rodrigues Alvarenga 9,26
3205/2018 Caroline Mathilde Dziedzic 8,99
2958/2018 Romalina Aparecida Saldanha de Paula 8,65
3192/2018 Aline Nascimento Mertens 7,63
3191/2018 Nataline do Nascimento 7,62
3202/2018 Jocasta Tairine Histogueiro Ferreira 7,61
3153/2018 Laudiceia Sutil Moraes de Barros 7,51
3118/2018 Carolina Augusta Moreira Tavares 7,49
3210/2018 Marina Delgado Bomente 7,47
2962/2018 Maria Gabriela Soares Dembicki 7,42
3045/2018 Leticia Souza Zimermann 7,37
2950/2018 Priscila Sandy de Almeida 7,33
2933/2018 Elisangela da Silva Maria 7,01
3131/2018 Daniela Pinheiro Cunha 6,89
3010/2018 Carolina Castilho 6,83
3105/2018 Andressa Ketlin Grevenhagen 6,53
3183/2018 Bruna Caroline Fagundes 6,46
2978/2018 Rita de Cassia Ferreira Rodrigues 6,34

PROCURADORIA JURÍDICA
-  NÍVEL MÉDIO:
PROTOCO-
LO CANDIDATO NOTA

3123/2018 Vitor Gabriel Neuber Cabral 9,18
3069/2018 Rodrigo José Legat Filho 7,89
3196/2018 Fabio de Jesus Mendes 7,41
3112/2018 Kauana Dallacourt de Sa Ribas 7,28
3190/2018 Guilherme Gonçalves de Freitas 6,45
3089/2018 Gabriel Costa Marcilio 5,62

-  NÍVEL SUPERIOR (DIREITO)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3157/2018 Jocimara de Fatima Pavoski 7,27
2964/2018 Mariana Arins da Silva 6,85

SECRETARIA DE SAÚDE
-  NÍVEL MÉDIO:
PROTOCO-
LO CANDIDATO NOTA

2995/2018 Fabiola Regina de Almeida Schuster 9,14
3073/2018 Sabrina Heloise Rodrigues 8,96
3159/2018 Nayara Aparecida de Oliveira 8,63
2994/2018 Rafaela Schmidt Marchese 8,56
3173/2018 Rayane Raissa Caldeira da Graça 8,41
3103/2018 Fernanda Borges dos Santos 8,34
3185/2018 Camila de Oliveira Lopes 7,74
3120/2018 Agnes Fagundes Pinheiro da Silva 7,70

3195/2018 Eduardo Alexandre Gepfrie Soares dos 
Santos 7,66

3046/2048 Eloiza Schreoder Antunes 7,54
3209/2018 Indionara Rosa Reinert 7,44
3121/2018 Andrean Fagundes Pinheiro da Silva 7,39
3193/2018 Glacieine Biscaia 7,20
3079/2018 Lucas Willian de Souza 7,13
3180/2018 Kagila Nicole dos Santos 6,60
3039/2018 Danilo da Silva Graboswki 6,45
2951/2018 Milton Martins de Barros Neto 6,41
2977/2018 João Natan Ferreira Rodrigues Ledoux 6,38
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3177/2018 Steffany Olkoski de Melo 6,26
3085/2018 Gabriel Costa Marcilio 5,62

-  NÍVEL SUPERIOR (ADMINISTRAÇÃO)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3194/2018 Luana Gabriella de Oliveira 6,93

-  NÍVEL SUPERIOR (ENFERMAGEM)
PROTOCOLO CANDIDATO NOTA
3043/2017 Maria Gabriela Schreoder 8,46
2945/2018 Kamaya Deunisio 8,43

Itapoá, 25 de abril de 2018.
Célia Maria Reinert
Presidente

Cristiane Regina de Bittencourt Costa
Membro

Vandressa Aparecida Chervinski
Secretária

SECRETARIA DE SAÚDE: TERMO DE CONVOCAÇÃO 
Nº 005/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 042/2017 - MOTORISTA CATEGORIA D.

Publicação Nº 1603498

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 042/2017
MOTORISTA CATEGORIA D

Sandra Regina Medeiros da Silva, Secretária de Saúde, no uso de 
suas atribuições legais CONVOCA o candidato MARCIO ELIAS LU-
DWIG para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, 
na sede da Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
publicação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante 
a apresentação dos documentos abaixo relacionados (cópia).

-  Cédula de Identidade (RG) ;
-  Cadastro de Pessoa Física (CPF) ;
-  Título de Eleitor;
-  Certidão de Quitação Eleitoral (internet) ;
-  Certidão de nascimento ou casamento;
-  Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/Pasep;
-  Carteira de Habilitação profissional Categoria D;
-  Uma foto recente ;
-  Comprovante de residência;
-  Certificado de conclusão do ensino fundamental;
-  Certidão de nascimento dos filhos;
-  Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos;
-  Certidão de Antecedentes Criminais (Poder Judiciário);
-  Certidão de Regularização do CPF (internet);
-  Declaração de Qualificação Social (consultacadastral.inss.gov.br);
-  Tipagem sanguínea;
-  Laudo médico;
-  Conta corrente na Caixa Econômica Federal Itapoá.

Itapoá, 25 de abril de 2018.

Sandra Regina Medeiros da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Câmara muniCiPal

RESOLUÇÃO Nº 03/2018 - DETERMINA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NAS REPARTIÇÕES DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE ITAPOÁ/SC.

Publicação Nº 1603246

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

Determina o horário de funcionamento nas repartições da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC.

José Antonio Stoklosa, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 44 da 
Lei Orgânica Municipal, e o inciso X do art. 39 do Regimento Interno desta Casa, faz saber que o Poder Legislativo decidiu e ele promulga 
a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 1º Fica determinado o horário de funcionamento nas repartições da Câmara Municipal de Itapoá/SC, a partir de 1° de maio de 2018, 
das 8h (oito horas) às 14h (quatorze horas).
Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 18/2010, de 20 de abril de 2010.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Itapoá, 24 de abril de 2018.
José Antonio Stoklosa
Presidente
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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Ituporanga

Prefeitura

DECRETO Nº 022, DE 03 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603093

DECRETO Nº 022, DE 03 DE ABRIL DE 2018.
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ituporanga, no uso das atribuições, e nos 
termos do disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993,

DECRETA:
Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Ad-
ministração direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, em-
presas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente pelo Município de Ituporanga, 
obedecerão ao disposto neste Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as 
seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimen-
tos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços 
e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacio-
nal, com característica de compromisso para futura contratação, 
onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas;
III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pú-
blica responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Regis-
tro de Preços dele decorrente; e
IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos pro-
cedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hi-
póteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver neces-
sidade de contratações freq- entes;
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à 
Administração para o desempenho de suas atribuições;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação 
de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou 
a programas de governo; e
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previa-
mente o quantitativo a ser demandado pela Administração.
Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na modali-
dade concorrência ou pregão, do tipo menor preço, nos termos das 
Leis nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 
2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 1º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de 
controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio 
eficaz, os órgãos e entidades para participarem do registro de pre-
ços;
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individu-
al e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos 
projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de pa-
dronização e racionalização;
III - promover todos os atos necessários à instrução processual 
para a realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive 
a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à 
competição for admissível pela lei;

IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identi-
ficação dos valores a serem licitados;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância 
com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e 
projeto básico;
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele 
decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de 
sua cópia aos demais órgãos participantes;
VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indi-
cação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento 
às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de clas-
sificação e os quantitativos de contratação definidos pelos partici-
pantes da Ata;
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia-
ções dos preços registrados e a aplicação de penalidades por des-
cumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; e
IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, vi-
sando informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com os 
órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gesto-
res indicados.
§ 2º O órgão participante do registro de preços será responsável 
pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, 
providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua 
estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 
1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, 
devendo ainda:
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua 
inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente 
formalizados e aprovados pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com 
o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licita-
tório; e
III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive 
as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de 
assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas dis-
posições, logo após concluído o procedimento licitatório.
§ 3º Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao 
qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 
1993, compete:
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quan-
do da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do 
fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem pra-
ticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada;
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que 
a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretu-
do quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerencia-
dor eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais 
atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações con-
tratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão 
gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes 
do descumprimento de cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a 
recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em 
edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências re-
lativas à entrega, as características e origem dos bens licitados 
e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou 
prestação de serviços.
Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não po-
derá ser superior a um ano, computadas neste as eventuais 
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prorrogações.
Parágrafo único. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigên-
cia conforme as disposições contidas nos instrumentos convocató-
rios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 
no 8.666, de 1993.
Art. 5º A Administração, quando da aquisição de bens ou contra-
tação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em 
lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, 
de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste 
caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de 
entrega ou de prestação dos serviços.
Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em 
função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos 
e resultados esperados, e será observada a demanda específica de 
cada órgão ou entidade participante do certame. Nestes casos, de-
verá ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de 
mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em 
uma mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade 
contratual e o princípio da padronização.
Art. 6º Na hipótese do primeiro colocado da licitação não ofertar 
quantitativo suficiente para atender à quantidade total estimada 
pela Administração, poderão ser registrados, por seus respectivos 
preços, tantos fornecedores quantos necessários para que, em fun-
ção das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total 
estimada para o item, observando-se o seguinte:
I - os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedo-
res serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão 
disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
II - quando das contratações decorrentes do registro de preços 
deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas cons-
tantes da Ata; e
III - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando 
da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador 
da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do 
fornecedor e respectivos preços a serem praticados.
Art. 7º A existência de preços registrados não obriga a Administra-
ção a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de for-
necimento em igualdade de condições.
Art. 8º O edital de licitação para registro de preços contemplará, 
no mínimo:
I - a especificação do objeto, explicitando o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a 
caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respecti-
vas unidades de medida usualmente adotadas;
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de 
validade do registro;
III - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no 
caso de bens;
IV - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de 
pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando 
cabíveis, a freq- ência, periodicidade, características do pessoal, 
materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedi-
mentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles 
a serem adotados;
V - o prazo de validade do registro de preço;
VI - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de 
preço;
VII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as res-
pectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e
VIII - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das 
condições estabelecidas.
Parágrafo único O edital poderá admitir, como critério de classifi-
cação das propostas, a oferta de desconto sobre tabela de preços 
praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medica-
mentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares.
Art. 9º. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores 

a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da 
Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas con-
dições estabelecidas.
§ 1º A ata de registro de preços consignará as seguintes informa-
ções:
I - qualificação do particular signatário da ata, que assume a obri-
gação perante a Administração;
II - indicação do objeto que está sendo licitado;
III - condições para a execução do objeto;
IV - preço por unidade oferecido na licitação;
V - prazo de validade da ata, correspondente ao já fixado no edital;
VI - procedimento para formalização dos futuros contratos decor-
rentes da ata.
§ 2º A minuta da ata de registro de preços deve ser, antes de assi-
nada, aprovada pela assessoria jurídica.
§ 3º O extrato da ata de registro de preços será publicado na im-
prensa oficial do Município a cada três meses.
Art. 10. A contratação com os fornecedores registrados, após a 
indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será for-
malizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no 
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
Art. 11. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obe-
decidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de even-
tual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve 
o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão ge-
renciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.
§ 2º Independentemente de solicitação, a Administração poderá 
convocar o licitante fornecedor, após a assinatura da Ata de Re-
gistro de Preços, para negociar a redução dos preços, mantendo o 
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas 
na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, hipó-
tese em que o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compro-
misso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 
de negociação.
§ 3º Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econô-
mica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação 
econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer 
as condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço 
poderá ser revisto.
I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como 
lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de ma-
térias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da 
elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração 
do compromisso;
II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Adminis-
tração formalmente revisará o preço a fim de readequar as condi-
ções efetivas da proposta inicialmente registrada.
§ 4º As alterações decorrentes serão publicadas na Imprensa Ofi-
cial.
Art.12. O preço registrado poderá ainda ser cancelado pela ad-
ministração mediante solicitação formal de fornecedor que com-
provar, na forma do artigo anterior, que está impossibilitado de 
cumprir as exigências da concorrência que deu origem ao registro 
de preços, ressalvadas as aquisições efetivas até a data da decisão;
Parágrafo Único. Ocorrendo a hipótese desse artigo, se a solicita-
ção for efetuada antes da requisição de compra pela Administra-
ção, ficará o fornecedor exonerado da aplicação de penalidade.
Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
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I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equi-
valente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
IV - tiver presentes razões de interesse público.
§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro 
de preço na ocorrência de fato superveniente que venha compro-
meter a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito 
ou de força maior devidamente comprovados.
Art. 14. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informa-
ção na operacionalização das disposições de que trata este Decre-
to, bem assim na automatização dos procedimentos inerentes aos 
controles e atribuições dos órgãos gerenciador e participante.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Ituporanga, 03 de abril de 2018.
OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.720, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603508

LEI Nº 2.720, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

Ratifica a Resolução nº 01, de 23 de fevereiro de 2018, do Consór-
cio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI – CIM
-AMAVI que altera o Contrato de Consórcio Público e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA. Faço saber a todos 
os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificada a Resolução nº 01, de 23/02/2018, constante 
do Anexo desta lei, em todos os seus termos, para alteração do 
Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal Multifi-
nalitário dos Municípios da AMAVI - CIM-AMAVI.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 25 de abril de 2018.
OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
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Jaborá

Prefeitura

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 126/2018
Publicação Nº 1603285

MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO

Município de Jaborá
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 7/2018
Fundamento Legal: Lei n. 8666/93, atualizada pela Lei n. 8883/94.
Processo de Licitação Nº: 7/2018
Contrato Administrativo nº: 126/2018.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ES-
TADUAL DE ENSINO EM LINHAS DO MUNICÍPIO DE JABORÁ, E TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO.
Valor: Supressão da quilometragem do Trajeto 05, de 72.3 Km/dia para 70 Km/dia, e, por consequência e na mesma proporção, fica alterada 
a quantidade estimada de quilômetros e o valor total do contrato.
Vigência: 01/04/2018 à 31/12/2018.
Contratantes: Município de Jaborá
Contratada: ADEMIR PELIZZER - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.225.993/0001-16.

Jaborá, SC, 25 de abril de 2018.
Kleber Mércio Nora
Prefeito Municipal
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Jacinto Machado

Prefeitura

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS Nº 29/2018 TP
Publicação Nº 1603444

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado

Resultado do Julgamento das Propostas
LICITAÇÃO Nº 29/2018 – TOMADA DE PREÇOS
Objeto: Execução das obras de pavimentação asfáltica, calçada, sinalização e drenagem da Rua Birilio Marques, no Bairro Figueira, muni-
cípio de Jacinto Machado/SC.
A Comissão de Licitação do município de Jacinto Machado/SC CLASSIFICOU as propostas das empresas habilitadas, conforme segue: em 1º 
lugar a proposta da empresa SETEP CONSTRUÇÕES S/A, com o valor global de R$ 218.698,96 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e noventa 
e oito reais e noventa e seis centavos), e em 2º lugar a proposta da empresa JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, com o valor 
global de R$ 231.009,79 (duzentos e trinta e um mil, nove reais e setenta e nove centavos).

Jacinto Machado, 25 de abril de 2018.
Jaison Pinheiro da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
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Jaraguá do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº 11.995/2018
Publicação Nº 1604149

D E C R E T O Nº 11.995/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Apro-
vado pela Lei Municipal Nº 7.507/2017, de 30/11/2017, e Altera-
ções Posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 
7.507/2017, de 30 de novembro de 2017,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 355.000,00 
(Trezentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço dos progra-
mas e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vi-
gente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá 
do Sul (Samae), a saber:
25 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
25.01 - SAMAE - DIVISÃO ADMINISTRATIVA
25.01.17.122.03004.401 - Manutenção das atividades administra-
tivas - Samae
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.01.92 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 50.000,00
25.01.95 3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre 
Órgãos R$ 10.000,00
25.01.17.122.03004.402 - Manutenção patrimonial - Samae
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.01.93 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 30.000,00
25.02 - SAMAE - DIVISÃO ÁGUA
25.02.17.512.14004.406 - Manutenção das atividades técnicas e 
operacionais
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.02.94 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 250.000,00
25.02.96 3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre 
Órgãos R$ 15.000,00
TOTAL R$ 355.000,00

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correm por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço 
Patrimonial pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do 
exercício de 2017, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgo-
to de Jaraguá do Sul (Samae), proveniente dos recursos vinculados 
arrecadados pelo Samae, no valor de R$ 355.000,00 (Trezentos e 
cinquenta e cinco mil reais).

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 11.996/2018
Publicação Nº 1604150

D E C R E T O Nº 11.996/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Apro-
vado pela Lei Municipal Nº 7.507/2017, de 30/11/2017, e Altera-
ções Posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 

7.507/2017, de 30 de novembro de 2017,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 8.000,00 
(Oito mil reais) para reforço do programa e verba abaixo discrimi-
nados, constantes do Orçamento vigente da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanismo (Semplu), a saber:
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANIS-
MO
33.01.15.122.03002.201 - Manutenção das atividades administra-
tivas - Urbanismo
4.4.00 - INVESTIMENTOS
33.01.788 4.4.90 - Aplicações Diretas R$ 8.000,00

Art.2º A despesa decorrente da execução do presente Decreto cor-
re por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço Patri-
monial pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do exercício 
de 2017, do Município de Jaraguá do Sul, proveniente dos recursos 
ordinários, no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 11.997/2018
Publicação Nº 1604151

D E C R E T O Nº 11.997/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, e com base no artigo 4º, da Lei Municipal 
Nº 5.419/2009, de 27/11/2009, alterada pela Lei Municipal Nº 
7.333/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 039/2018/Semcel/DC, de 
17/04/2018, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;

DECRETA :
Art.1º FICAM DESIGNADOS, a partir de 11/04/2018, o Secretário 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, AUGUSTINHO FERRARI, ges-
tor do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Ar-
quitetônico, Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural (Fumphaan), 
para movimentar e aplicar os recursos do mesmo, em conjunto 
com a servidora pública municipal, ROSÂNGELA MELATTI.

Art.2º As contas do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Arquitetônico, Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural 
(Fumphaan) serão movimentadas sempre em conjunto de duas 
assinaturas.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 11/04/2018, revogado o Decreto Municipal Nº 
11.346/2017, de 12/05/2017.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito
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DECRETO Nº 11.998/2018
Publicação Nº 1604152

D E C R E T O Nº 11.998/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base no artigo 9º, da Lei Municipal 
Nº 5.419/2009, de 27/11/2009, alterada pela Lei Municipal Nº 
7.333/2017, de 09/01/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 039/2018/Semcel/DC, de 
17/04/2018, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;

DECRETA :
Art.1º Ficam designados, a partir de 11/04/2018, como membros 
da COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO, 
CULTURAL, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E NATURAL (FUMPHA-
AN):

I - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Augustinho Ferrari, matrícula 81872

II - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E NATURAL 
(COMPHAAN)

Augustinho Ferrari, matrícula 81872

III - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Márcio Erdmann, matrícula 81862

IV - REPRESENTANTE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Rosângela Melatti, matrícula 8376

V - REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - TÉCNICO NA ÁREA 
DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Sérgio Legnaghi

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 11/04/2018, revogado o Decreto Municipal Nº 
11.398/2017, de 14/06/2017.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 11.999/2018
Publicação Nº 1604153

D E C R E T O Nº 11.999/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Apro-
vado pela Lei Municipal Nº 7.507/2017, de 30/11/2017, e Altera-
ções Posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 
7.507/2017, de 30 de novembro de 2017,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 2.394.277,17 
(Dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e seten-
ta e sete reais e dezessete centavos), para reforço dos programas 
e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente 
do Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.01 - ADMINISTRAÇÃO
15.01.10.122.03002.651 - Manutenção patrimonial - Saúde
4.4.00 - INVESTIMENTOS
15.01.189 4.4.90 - Aplicações Diretas R$ 56.574,78
15.01.10.122.03002.652 - Manutenção das atividades administra-
tivas - Saúde
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.01.188 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 2.331.249,86
15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
15.04.10.305.07522.666 - Manutenção e expansão do programa 
de doenças
sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis, etc.)
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.04.190 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 6.452,53
TOTAL R$ 2.394.277,17

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correm por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço Pa-
trimonial pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do exer-
cício de 2017, do Fundo Municipal de Saúde (FMS), proveniente 
dos recursos vinculados PAC 2 - Construção Unidade Básica Saúde, 
no valor de R$ 2.331.249,86 (Dois milhões, trezentos e trinta e 
um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centa-
vos); dos recursos vinculados Alienação de Bens/Bloco Gestão do 
SUS, no valor de R$ 56.574,78 (Cinquenta e seis mil, quinhentos 
e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos); e dos recursos 
vinculados Ações de Vigilância de Saúde - Epidemias e Hepatites 
Virais DST/AIDS, no valor de R$ 6.452,53 (Seis mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 12.000/2018
Publicação Nº 1604154

D E C R E T O Nº 12.000/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e 
nos termos do artigo 17, do Decreto Municipal Nº 11.528/2017, de 
15/09/2017; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 188/2018/Semash, de 
16/04/2018, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ha-
bitação;

DECRETA :
Art.1º Ficam designadas, a partir de 20/04/2018, as servidoras pú-
blicas municipais MORGANA VICENTIN FELIPPI, matrícula 9238; 
LUCIANI CRISTINA SIEWERDT STEIN, matrícula 10757; SIMONE 
SEMENTKOWSKI, matrícula 8967; MARIA ANDRÉIA STANCK, matrí-
cula 9381; SÔNIA DUARTE, matrícula 8752; e GRACIANE MACEDO, 
matrícula 8874, para, sob a presidência da primeira, comporem a 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social e Habitação, em razão dos Termos de 
Colaboração a serem firmados entre o Município de Jaraguá do Sul, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e 
as Organizações da Sociedade Civil, conforme dispõe a Lei Federal 
Nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal Nº 13.204/2015, c/c o 
Decreto Municipal Nº 11.528/2017.

Art.2º As atividades desenvolvidas no âmbito da Comissão serão 
consideradas de relevante interesse público e não serão remune-
radas.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
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efeitos a partir de 20/04/2018, revogado o Decreto Municipal Nº 
11.751/2017, de 15/12/2017.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 12.001/2018
Publicação Nº 1604155

D E C R E T O Nº 12.001/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e 
nos termos do artigo 26, do Decreto Municipal Nº 11.528/2017, de 
15/09/2017; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 188/2018/Semash, de 
16/04/2018, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ha-
bitação;

DECRETA :
Art.1º Fica designada, a partir de 20/04/2018, a servidora públi-
ca municipal JÚLIA DE ARAÚJO VILLELA COUTO, matrícula 81981, 
lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, 
para atuar como GESTORA DE PARCERIAS a serem firmadas en-
tre a Administração Municipal ou entes da Administração Indireta 
com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Habitação, conforme dispõe a Lei 
Federal Nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal Nº 13.204/2015, 
c/c o Decreto Municipal Nº 11.528/2017.
Art.2º As atividades desenvolvidas na forma deste Decreto serão 
consideradas de relevante interesse público e não serão remune-
radas.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 20/04/2018, revogado o Decreto Municipal Nº 
11.776/2017, de 21/12/2017.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 12.002/2018
Publicação Nº 1604156

D E C R E T O Nº 12.002/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do 
artigo 6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,

DECRETA :
Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais WAG-
NER SALES, matrícula 10460; REGINALDO PANSTEIN, matrícula 
8898; e MARCELO ADRIANO ELERT, matrícula 10956, para com-
porem a Comissão Especial que, sob a presidência do primeiro, 
procederá a análise e o julgamento das amostras chegadas à esta 
Prefeitura, constantes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, para a seleção de propostas visando ao 
registro de preços para a aquisição de Materiais de Expediente, ao 
longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no Anexo I e 
Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços do Edital.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 12.003/2018
Publicação Nº 1604157

D E C R E T O Nº 12.003/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas e de conformidade com o disposto no inciso XVI, do 
artigo 6º, da Lei Federal Nº 8.666/93, e alterações subsequentes,

DECRETA :
Art.1º Ficam designados os servidores públicos municipais MAR-
CELO ELIAS DA SILVEIRA, matrícula 10852; e RONIS ROBERTO 
BOSSE, matrícula 7183, para realizarem a análise e o julgamento 
das amostras e documentações técnicas chegadas à esta Prefeitu-
ra, constantes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, para a seleção de propostas visando ao registro 
de preços para a aquisição de LUMINÁRIAS DE LED, ao longo de 
12 (doze) meses, destinadas à instalação em vias públicas muni-
cipais, em postes, na ponta de braços e substituição de luminárias 
existentes, conforme especificações e quantidades estimadas no 
Anexo I, Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços e Anexo 
IX - Termo de Referência do Edital.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 12.004/2018
Publicação Nº 1604158

D E C R E T O Nº 12.004/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Apro-
vado pela Lei Municipal Nº 7.507/2017, de 30/11/2017, e Altera-
ções Posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 
7.507/2017, de 30 de novembro de 2017,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 660.000,00 
(Seiscentos e sessenta mil reais), para reforço dos programas e 
verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente do 
Fundo Municipal de Saúde (FMS), a saber:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.02 - ATENÇÃO BÁSICA
15.02.10.301.07512.660 - Prestar assistência de atenção básica - 
PAB
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.02.41 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 430.000,00
15.02.10.301.07512.661 - Prestar assistência à saúde da família
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.02.191 3.3.90 - Aplicações Diretas R$ 230.000,00
TOTAL R$ 660.000,00

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correm por conta do "Excesso de Arrecadação" do Fundo Municipal 
de Saúde (FMS), proveniente de recursos vinculados PAB, no valor 
de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais); e do "Superavit 
Financeiro" apurado no Balanço Patrimonial pela diferença positiva 
entre o Ativo e o Passivo do exercício de 2017, do Fundo Municipal 
de Saúde (FMS), proveniente dos recursos vinculados PAB/Estadu-
al, no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais).

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito
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EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO 022/2018 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
Publicação Nº 1603932

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 022/2018 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

O Chefe de Fiscalização de Posturas do município de Jaraguá do Sul/SC, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a situação 
emergencial e o amparo legal, com fundamento nos termos do artigo 4º, III da Lei 5427/2009, CIENTIFICA o contribuinte abaixo identi-
ficado acerca da notificação emitida:

Notificado (a) CPF Notificação Medida Determinada Prazo para Cumpri-
mento

Gilmar de Lima ( Espólio ) 625.170.159-53 24357/2018 Roçar e limpar o imóvel cadastro PMJS 11320, loca-
lizado na Rua Egydio Vicente de Souza nº 45 15 dias

Considera-se notificado o contribuinte acima listado no prazo de 15 dias a contar da publicação deste, período ao qual após, acarretará na 
aplicação de multa contra o notificado, nos termos do Art. 7º da Lei 5427/2009, sem o prejuízo da obrigação de fazer ou desfazer e da ação 
das demais autoridades competentes.

EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO 024/2018 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
Publicação Nº 1603943

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 024/2018 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

O Chefe de Fiscalização de Posturas do município de Jaraguá do Sul/SC, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento nos termos 
dos artigos 230 e 231 da Lei 1182/88, e artigo 2º da Lei 470/73, CIENTIFICA os contribuintes abaixo identificados acerca das notificações 
emitidas:
Notificado CPF Notificação Preliminar Medidas Determinadas Prazo
Manoel Nilo de Souza 019.616.169-04 20989/2018 Construir Calçada 60 dias
Fernando Giacomini e Jenifer R.S. 009.920.369-33 20970/2018 Construir Calçada 60 dias
Samuel Fenrich 213.168.809-15 20996/2018 Construir Calçada 60 dias
Soraia Hatem 515.095.200-15 24215/2018 Construir Calçada 60 dias

Consideram-se notificados o(s) contribuinte(s) acima listados no prazo de 60 dias a contar da publicação deste, período ao qual após, in-
correrá o (s) notificado (s) nas penas do Art. 123 do Código Tributário Municipal e/ou do Art. 8° da Lei Ordinária 470/73, sem o prejuízo da 
obrigação de fazer ou desfazer e da ação das demais autoridades competentes.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 023/2018 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
Publicação Nº 1603924

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 023/2018 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

O Chefe de Fiscalização de Posturas do município de Jaraguá do Sul/SC, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista a situação 
emergencial e o amparo legal, com fundamento nos termos do artigo 4º, III da Lei 5427/2009, CIENTIFICA o contribuinte abaixo identi-
ficado acerca da notificação emitida:
Notificado (a) CPF Notificação Medida Determinada Prazo para Cumprimento
Bianca Zamin 042.551.879-59 23765/2018 Realizar roçada, limpeza do terreno baldio, cadastro na PMJS 42427. 15 dias
Rogerio Blume 909.405.200-87 23897/2018 Realizar roçada, limpeza do terreno baldio, cadastro na PMJS 44467 15 dias

Considera-se notificado o contribuinte acima listado no prazo de 15 dias a contar da publicação deste, período ao qual após, acarretará na 
aplicação de multa contra o notificado, nos termos do Art. 7º da Lei 5427/2009, sem o prejuízo da obrigação de fazer ou desfazer e da ação 
das demais autoridades competentes.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 002/2018
Publicação Nº 1601502

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 002/2018

O Município de Jaraguá do Sul, por intermédio do Sr. Prefeito Municipal Antídio Aleixo Lunelli e do Sr. Secretário Municipal da Fazenda 
Márcio Erdmann, em conformidade com as atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 145, III da Constituição Federal, c/c art. 81 e 
82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, Decreto Lei Federal nº 195 de 24 de fevereiro de 1967, da Lei 
Complementar 179, de 02 de dezembro de 2016, que alterou os artigos 244 a 256, da Lei Complementar nº 001/93, de 18 de novembro de 
1993 – Código Tributário Municipal, e da Lei Municipal 7.605 de 06 de abril de 2018; TORNA PÚBLICO a quem interessar possa, em especial 
aos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com frente (ou testada) para os trechos de ruas do 
perímetro urbano identificada neste Edital, que serão executadas pelo Município as obras de melhorias de que trata este Edital, apresentan-
do-se a estimativa de custos, bem como a avaliação dos imóveis antes da execução das obras para fins de possível cobrança de Contribuição 
de Melhoria decorrente de obras de pavimentação na via pública da cidade, identificadas no item 2, conforme segue:

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO:
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A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente 
por obras públicas, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado.

2. DO LOCAL DAS OBRAS:

TRECHO 1: Extensão de 330,52 (trezentos e trinta vírgula cinquenta e dois) metros lineares da Rua 250 – Carlos Hardt, no Bairro Nereu 
Ramos.
TRECHO 2: Extensão de 110,64 (cento e dez vírgula sessenta e quatro) metros lineares da Rua 729 – Maria Jablonsky, no Bairro Nereu 
Ramos.
TRECHO 3: Extensão de 464,10 (quatrocento e sessenta e quatro vírgula dez) metros lineares da Rua 956 – Bernardino Bressani, no Bairro 
Nereu Ramos.
TRECHO 4: Extensão de 240,04 (duzentos e quarenta vírgula zero quatro) metros lineares da Rua 961 – Cirilo Zanguelini, no Bairro Nereu 
Ramos.

3. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA:

Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis situados nas áreas direta-
mente beneficiadas pelas obras, ou seja, dos imóveis confrontantes com os trechos da ruas mencionadas no item 2 que sofrerem valoriza-
ção, conforme planta de localização constante do projeto do anexo I.

4. MEMORIAL DESCRITIVO:

O Memorial Descritivo integra o presente edital na forma de Anexo II e se presta a traçar diretrizes para a execução dos serviços de pavi-
mentação, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras de pavimentação que, exemplificando, podem ser: 
serviço de topografia, alinhamento, nivelamento com caixas coletoras de águas pluviais (boca de lobo), escavação, compactação, drenagem, 
abertura mecânica de valas, assentamento de tubos, serviços de terraplenagem como cortes e aterros, meios fio, sinalização, pintura e 
inclusive compactação destes.

5. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA:

O custo total da obra descrita no presente Edital (Anexo III), está orçado em R$ 1.367.753,62 (hum milhão, trezentos e sessenta e sete mil, 
setecentos e cinquenta e tres reais e sessenta e dois centavo), tendo como fonte de recursos o programa BADESC – Agência de Fomento 
do Estado de Santa Catarina S.A.

6. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO:

Parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuição de Melhoria será de 60% (sessenta por cento), com o correspondente plano de 
rateio entre os imóveis beneficiados, limitando-se o pagamento máximo a R$ 300,00 (trezentos reais) o metro linear para cada unidade, 
cabendo ao Município arcar com o custo restante de 40% (quarenta por cento), bem como aquele que extrapolar o limite aqui referido.
A base de cálculo será estabelecida pelo quantum de valorização experimentado por cada imóvel, cujo valor será obtido pelo comparativo 
dos seus laudos de avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos (Anexo IV), e se encontra a disposição dos interessados 
junto à municipalidade e o segundo ao seu término.
A Comissão Municipal Permanente de Avaliação de Imóveis, constituída pelo Decreto Municipal nº 11.762/2017, de 18/12/2017, fixará o 
valor imobiliário dos imóveis que se encontram dentro da zona de influência da obra pública.
Os laudos de avaliação gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida prova em contrário, e não serão utilizados para cobrança 
de tributo diverso da Contribuição de Melhoria.
Correrão por conta do Município de Jaraguá do Sul: a) as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município, Estado e 
União ou isentos de contribuição de melhorias; b) as importâncias que se referirem à área de benefício comum.

7. FORMA DE PAGAMENTO:

O contribuinte poderá a seu critério, optar pela forma de pagamento que melhor lhe convier, conforme previsto no art. 255, da LC 001/93, 
alterado pela LC 179/2016 - Código Tributário Municipal.

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

Integra o presente Edital o primeiro laudo de avaliação, anterior à avaliação da obra.
Comprovado o legitimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes do Edital e seus anexos (inclusive do laudo de 
avaliação prévio), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação.
A impugnação deverá ser entregue no protocolo geral da Prefeitura Municipal e dirigida à Secretaria da Fazenda, por meio de petição, que 
servirá para início do processo administrativo, no local o interessado deverá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo 
da obra dentre outros elementos.
A impugnação não obstruirá o início ou o prosseguimento da obra ou a prática dos atos necessários à arrecadação do tributo, e sua decisão 
terá efeito somente para o recorrente.

9. DA RECLAMAÇÃO QUANTO AO LANÇAMENTO:

Após a elaboração do segundo laudo de avaliação, o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 
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(trinta) dias, contados do recebimento da notificação, apresentar reclamação que suspenderá os efeitos do lançamento e a decisão sobre 
ela manterá ou anulará os valores lançados.
Mantido o valor do lançamento, retoma-se do movimento em que havia sido suspenso o prazo fixado para pagamento da Contribuição de 
Melhoria, desde a data da ciência do contribuinte.
A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções impostas 
pela impugnação.

10. DOS ANEXOS:

Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo, os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO GEOMÉTRICO, DE DRENAGEM PLUVIAL E DE ÁREAS DA PAVIMENTAÇÃO;
ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO III - ORÇAMENTO DE CUSTOS DAS OBRAS;
ANEXO IV- RELAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E LAUDOS DE AVALIAÇÃO PRÉVIA.
Os anexos podem ser obtidos na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no horário das 8:00 às 11:00 e das 13:00 
às 16:00 horas.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS:

Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no horário das 8:00 às 11:00 
e das 13:00 às 16:00 horas.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal

Márcio Erdmann
Secretário Municipal da Fazenda

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018 - COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 1603950

ED I T A L
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TIPO: menor preço Global

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Jaraguá do Sul, através da Pregoeira, designada pelo Decreto nº 11.334/2017, comunica ao participante da licitação acima, 
que em 25/04/2018, a empresa manifestante de Intenção de Recurso AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, declinou do 
prazo para apresentação de Recurso Administrativo (anexo). Desta forma, a Pregoeira informa, que está encaminhando o processo licitató-
rio para a Autoridade Competente para a devida Adjudicação e Homologação a vencedora do certame, empresa TRANSPÉZIA AMBIENTAL 
LTDA, com o valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) totalizando o valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois reais).

Jaraguá do Sul (SC), 25 de abril de 2018.

Rosinei Aparecida Gretter Dias
Pregoeira – Decreto nº 11.334/2017
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PORTARIA Nº 309/2018
Publicação Nº 1604133

PORTARIANº 309/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições, e 
nos termos do inciso I, do artigo 39, da Lei Complementar Munici-
pal Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complemen-
tares Municipais Nºs 169/2015, de 20/10/2015, e 211/2017, de 
20/12/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 157/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º EXONERAR, a pedido, a partir de 09/04/2018, JULIANA 
AGOSTINI do cargo efetivo de RECEPCIONISTA, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, do Poder Executivo do Município.

Art.2º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 481/2012, de 
29/02/2012.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 09/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 310/2018
Publicação Nº 1604134

PORTARIANº 310/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições, e 
nos termos do inciso I, do artigo 39, da Lei Complementar Munici-
pal Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complemen-
tares Municipais Nºs 169/2015, de 20/10/2015, e 211/2017, de 
20/12/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 157/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º EXONERAR, a pedido, a partir de 10/04/2018, MICHELE DA 
SILVA MELO TALAYER do cargo efetivo de AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE, da Secretaria Municipal de Saúde, do Poder Executivo 
do Município.

Art.2º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 419/2014, de 
10/03/2014.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 10/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 311/2018
Publicação Nº 1604135

PORTARIANº 311/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições, e 
nos termos do inciso I, do artigo 39, da Lei Complementar Munici-
pal Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complemen-
tares Municipais Nºs 169/2015, de 20/10/2015, e 211/2017, de 
20/12/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 157/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :
Art.1º EXONERAR, a pedido, a partir de 17/04/2018, MICHELI MAY 
PASQUALI do cargo efetivo de TELEFONISTA, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, do Poder Executivo do Município.

Art.2º Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nºs 
169/2008, de 20/03/2008, e 307/2017, de 17/03/2017.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 17/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 312/2018
Publicação Nº 1604136

PORTARIANº 312/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição - regra específica de magistério - do servidor público 
municipal OSVALDO DEUCHER, concedida pelo Issem - Instituto 
de Seguridade dos Servidores Municipais, através do Processo Nº 
1033;

CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :
Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LICENCIATURA 
PLENA, em virtude da aposentadoria voluntária por idade e tempo 
de contribuição - regra específica de magistério - do servidor pú-
blico municipal OSVALDO DEUCHER, concedida através da Portaria 
Nº 208/2018, pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servidores 
Municipais, em 16/04/2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 16/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito
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PORTARIA Nº 313/2018
Publicação Nº 1604137

PORTARIANº 313/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição da servidora pública municipal MARCIANA LUDERO, 
concedida pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servidores Mu-
nicipais, através do Processo Nº 969;
CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL - LICENCIATURA 
CURTA, em virtude da aposentadoria voluntária por idade e tempo 
de contribuição da servidora pública municipal MARCIANA LUDE-
RO, concedida através da Portaria Nº 197/2018, pelo Issem - Ins-
tituto de Seguridade dos Servidores Municipais, em 16/04/2018.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 16/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 314/2018
Publicação Nº 1604138

PORTARIANº 314/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição - regra específica de magistério - da servidora pública 
municipal ADELITA MARINETE BORTOLINI BARBOSA, concedida 
pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, 
através do Processo Nº 966;

CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL - LICENCIATURA 
PLENA, em virtude da aposentadoria voluntária por idade e tempo 
de contribuição - regra específica de magistério - da servidora pú-
blica municipal ADELITA MARINETE BORTOLINI BARBOSA, con-
cedida através da Portaria Nº 185/2018, pelo Issem - Instituto de 

Seguridade dos Servidores Municipais, em 16/04/2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 16/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 315/2018
Publicação Nº 1604139

PORTARIANº 315/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição da servidora pública municipal LUCIA MALINSKI DA 
SILVA, concedida pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servi-
dores Municipais, através do Processo Nº 1012;
CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de ATENDENTE DE BERÇÁRIO, em virtude da aposentadoria 
voluntária por idade e tempo de contribuição da servidora pública 
municipal LUCIA MALINSKI DA SILVA, concedida através da Porta-
ria Nº 228/2018, pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servido-
res Municipais, em 23/04/2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 23/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 316/2018
Publicação Nº 1604140

PORTARIANº 316/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição da servidora pública municipal SUELI ROSANE MUEL-
LER, concedida pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servido-
res Municipais, através do Processo Nº 986;
CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
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20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efeti-
vo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO SUPERIOR, 
em virtude da aposentadoria voluntária por idade e tempo de con-
tribuição da servidora pública municipal SUELI ROSANE MUELLER, 
concedida através da Portaria Nº 214/2018, pelo Issem - Instituto 
de Seguridade dos Servidores Municipais, em 23/04/2018.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 23/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 317/2018
Publicação Nº 1604141

PORTARIANº 317/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição - regra específica de magistério - da servidora pública 
municipal MAIRA KUCHENBECKER, concedida pelo Issem - Institu-
to de Seguridade dos Servidores Municipais, através do Processo 
Nº 1022;

CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL - LICENCIATURA 
PLENA, em virtude da aposentadoria voluntária por idade e tem-
po de contribuição - regra específica de magistério - da servidora 
pública municipal MAIRA KUCHENBECKER, concedida através da 
Portaria Nº 199/2018, pelo Issem - Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais, em 23/04/2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 23/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 318/2018
Publicação Nº 1604142

PORTARIANº 318/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição - regra específica de magistério - da servidora pública 
municipal DAYSE BARBOSA DE ARAUJO LINS, concedida pelo Is-
sem - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, através 
do Processo Nº 1025;

CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL - LICENCIATURA 
PLENA, em virtude da aposentadoria voluntária por idade e tempo 
de contribuição - regra específica de magistério - da servidora pú-
blica municipal DAYSE BARBOSA DE ARAUJO LINS, concedida atra-
vés da Portaria Nº 213/2018, pelo Issem - Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais, em 23/04/2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 23/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 319/2018
Publicação Nº 1604143

PORTARIANº 319/2018
Declara Vacância de Cargo.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO a aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição do servidor público municipal ODIMIR LESCOWICZ, 
concedida pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servidores Mu-
nicipais, através do Processo Nº 1010;
CONSIDERANDO que a concessão da aposentadoria implica em 
vacância do cargo público, conforme disposto no artigo 38, III, 
da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, al-
terada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 
20/10/2015, e 211/2017, de 20/12/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 158/2018/Semad-DGP, de 
20/04/2018, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :

Art.1º DECLARAR a vacância do cargo público de provimento efe-
tivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, em virtude da aposentadoria 
voluntária por idade e tempo de contribuição do servidor público 
municipal ODIMIR LESCOWICZ, concedida através da Portaria Nº 
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216/2018, pelo Issem - Instituto de Seguridade dos Servidores Mu-
nicipais, em 25/04/2018.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 25/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 320/2018
Publicação Nº 1604144

PORTARIANº 320/2018
Substitui Conselheiros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 005/2018/Comtur/JS, de 
17/04/2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo - Conselho Municipal 
de Turismo;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 23/08/2017, IVAN PILLON TORRES, 
como conselheiro titular, em substituição a Alessandro Richter, e 
RAPHAEL CAVALCANTI DA SILVA, como conselheiro suplente, em 
substituição a Ivan Pillon Torres, para representarem a Associação 
das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do 
Vale do Itapocu (Apevi), na qualidade de Representantes da Socie-
dade Civil Organizada, no Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Art.2º DESIGNAR, a partir de 07/02/2018, JANETE PRADI PANS-
TEIN, como conselheira titular, em substituição à Kelly Giovanella, 
e FLÁVIO HENRIQUE DE ARAÚJO, como conselheiro suplente, em 
substituição à Talita Beber, para representarem a Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL), na qualidade de Representantes da Socieda-
de Civil Organizada, no Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Art.3º DESIGNAR, a partir de 07/02/2018, FELIPE AUGUSTO HOE-
FLICH DAMASCO DE OLIVEIRA, como conselheiro titular, em subs-
tituição à Daiane Ramos Bakun, para representar a Associação dos 
Municípios do Vale do Itapocu (Amvali), na qualidade de Repre-
sentante do Governo, no Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Art.4º DESIGNAR, a partir de 02/03/2018, JUAREZ GOMES, como 
conselheiro titular, em substituição à Rúbia Friedemann, e RÚBIA 
FRIEDEMANN, como conselheira suplente, em substituição a Jua-
rez Gomes, para representarem as Associações Étnicas, na qualida-
de de Representantes da Sociedade Civil Organizada, no Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur).

Art.5º DESIGNAR, a partir de 05/03/2018, MARILENE GIESE, como 
conselheira titular, em substituição a Fenísio Pires Junior, para re-
presentar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, na qualidade de Repre-
sentante do Governo, no Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Art.6º DESIGNAR, a partir de 26/03/2018, JONATAN DEPIN, como 
conselheiro titular, em substituição a Gabriel Bruch Ramos, e 
KLAUS SELL, como conselheiro suplente, em substituição a Richard 
Mahnke, para representarem a Associação das Imobiliárias de Ja-
raguá do Sul (AIJS), na qualidade de Representantes da Sociedade 
Civil Organizada, no Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Art.7º Em consequência, fica parcialmente revogada a Portaria Nº 
892/2016, de 27/10/2016, no que se refere a designação de Ales-
sandro Richter, Ivan Pillon Torres, Kelly Giovanella, Talita Beber, 
Daiane Ramos Bakun, Rúbia Friedemann, Juarez Gomes, Gabriel 
Bruch Ramos e Richard Mahnke; e revogados os artigos 1º e 2º, 
da Portaria Nº 658/2017, de 28/06/2017.

Art.8º O mandato encerrar-se-á em 10/11/2018.

Art.9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 321/2018
Publicação Nº 1604145

PORTARIANº 321/2018
Designa Presidente, Vice-Presidente e Secretária do Conselho Mu-
nicipal de Turismo (Comtur).

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 006/2018/Comtur/JS, de 
19/04/2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo - Conselho Municipal 
de Turismo;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 12/04/2018, CINTIA BUZIAN, Pre-
sidente; JULIANA PEREIRA HORONGOSO DEMARCHI, Vice-Presi-
dente; e MARILENE GIESE, Secretária, do Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur).

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 12/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 322/2018
Publicação Nº 1604146

PORTARIANº 322/2018

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e 
nos termos do parágrafo único, do artigo 4º, da Lei Municipal Nº 
7.349/2017, de 10/03/2017; e
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal Nº 11.322/2017, 
de 26/04/2017;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 142/2018/Semcel/DE, de 
17/04/2018, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
RESOLVE :

Art.1º DESIGNAR, a partir de 11/04/2018, os servidores públicos 
municipais para comporem a COMISSÃO DA BOLSA DESPORTIVA 
MUNICIPAL:

I - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Augustinho Ferrari - matrícula 81872
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II - DIRETORA DE ESPORTE

Cleide Mosca - matrícula 2992

III - GERENTE DE ESPORTE

Airton Luiz Schiochet - matrícula 3711

IV - PROFISSIONAIS DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Karine Festugatto - matrícula 8496
Christiano Goulart Machado - matrícula 9680

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 11/04/2018, revogada a Portaria Nº 466/2017, 
de 08/05/2017.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 323/2018
Publicação Nº 1604147

PORTARIANº 323/2018
Substitui Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural (Comphaan).

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 039/2018/Semcel/DC, de 
17/04/2018, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 11/04/2018, AUGUSTINHO FERRARI, 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, para presidir o 
Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico, 
Artístico e Natural (Comphaan), em substituição à Natália Lúcia 
Petry.

Art.2º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 319/2017, de 
21/03/2017.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 11/04/2018.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 324/2018
Publicação Nº 1604148

PORTARIANº 324/2018
Designa os Profissionais para Comporem a Comissão Permanente 
de Protocolos de Atenção à Saúde (CPPAS), da Secretaria Municipal 
de Saúde.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 330/2018/Semsa, de 
18/04/2018, da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR os profissionais relacionados a seguir para com-
porem a Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde 
(CPPAS), da Secretaria Municipal de Saúde:

I. Mônica Daniele Pasold Riboldi - Presidente

II. Gizelia Kuester - Secretária

III. ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA - SMS/JS
Titular: Elis Maia
Suplente: Terciana Possamai Figueiredo

IV. FARMACÊUTICO DA ATENÇÃO BÁSICA - SMS/JS
Titular: Katrin Grutzmacher
Suplente: Paulo Roberto Miranda

V. MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA - SMS/JS
Titular: Gabriele Cordeiro
Suplente: Janina Gwadera

VI. GESTÃO TÉCNICA - AUDITORIA - SMS/JS
Titular: Elisabeth Rolim Espanhol Bachmann
Suplente: Daniela Mathias Bastos Alves

VII. GESTÃO TÉCNICA - REGULAÇÃO - SMS/JS
Titular: Fabiana Conrado
Suplente: Marines Soares Serenini Zezuino

VIII. MÉDICO AUDITOR - SMS/JS
Titular: Luis Fernando Sabóia Pitta Gonçalves
Suplente: Rogério Luis da Silva

IX. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SMS/JS
Titular: Katia Kinas de Aguiar
Suplente: Deise Cristiane Russi Becker

X. SAÚDE MENTAL - SMS/JS
Titular: Luciele da Silva
Suplente: Aline Roberta Reinhold Cabral

Art.2º As atividades desenvolvidas no âmbito da Comissão serão 
consideradas de relevante interesse público e não serão remune-
radas.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

SAMAE - PORTARIA Nº 175/2018
Publicação Nº 1603964

PORTARIA SAMAEJSU Nº 175/2018
Prorrogação de prazo

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 
202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014,

CONSIDERANDO o memorando 0288/2018 de 13 de abril de 2018, 
da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa e Processo 
Administrativo
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CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 003/2017:

CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 032/2017 de 19 de ja-
neiro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 
dia 13 de abril de 2018, os trabalhos da Portaria SAMAEJSU Nº 
032/2017 de 19 de janeiro de 2017.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 176/2018
Publicação Nº 1603967

PORTARIA SAMAEJSU Nº 176/2018
Prorrogação de prazo

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 
202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014,

CONSIDERANDO o memorando 0294/2018 de 16 de abril de 2018, 
da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;

CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 0001/2018:

CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 015/2018 de 17 de ja-
neiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 
dia 18 de abril de 2018, os trabalhos da Portaria SAMAEJSU Nº 
015/2018 de 17 de janeiro de 2018.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 18 de abril de 2018.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Jaraguá do Sul, 17 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 177/2018
Publicação Nº 1603969

PORTARIA SAMAE JSU Nº. 177/2018
Progressão Funcional

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal 123/2012, e 
suas alterações,

CONSIDERANDO o Cap. IV – da Avaliação de Desempenho Funcio-
nal - da Lei Municipal nº. 6.088/2011, de 19/08/2011;

CONSIDERANDO a ficha de avaliação de desempenho do servidor,

RESOLVE:
Art. 1º PROMOVER, o servidor OLAVO KISNER, matrícula 419, para 
o nível “G”, do cargo de Almoxarife.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir da competência 03/2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 178/2018
Publicação Nº 1603972

PORTARIA SAMAE JSU Nº. 178/2018
Progressão Funcional

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal 123/2012, e 
suas alterações,

CONSIDERANDO o Cap. IV – da Avaliação de Desempenho Funcio-
nal - da Lei Municipal nº. 6.088/2011, de 19/08/2011;

CONSIDERANDO a ficha de avaliação de desempenho do servidor,

RESOLVE:
Art. 1º PROMOVER, o servidor VALBERTO HILLESHEIM, matrícula 
405, para o nível “G”, do cargo de Pedreiro.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir da competência 03/2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 179/2018
Publicação Nº 1603976

PORTARIA SAMAE JSU Nº. 179/2018
Progressão Funcional

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal 123/2012, e 
suas alterações,

CONSIDERANDO o Cap. IV – da Avaliação de Desempenho Funcio-
nal - da Lei Municipal nº. 6.088/2011, de 19/08/2011;

CONSIDERANDO a ficha de avaliação de desempenho do servidor,

RESOLVE:
Art. 1º PROMOVER, o servidor IVANILDO DE OLIVEIRA SOUZA, 
matrícula 437, para o nível “G”, do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir da competência 04/2018.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente
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SAMAE - PORTARIA Nº 180/2018
Publicação Nº 1603979

PORTARIA SAMAEJSU Nº. 180/2018
Indeniza e Concede Gozo de Férias

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas atribuições, 
que lhe são conferidas e com fundamento nos artigos 114, 115, 116, 117, 118 e 119 da Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03/11/2014, e;

CONSIDERANDO o Artigo 90, inciso II do Capitulo II da Lei Orgânica;

CONSIDERANDO os termos dos requerimentos dos servidores para concessão de Férias dos períodos aquisitivos relacionados.

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER Férias aos servidores públicos municipais do Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul, 
na seguinte forma:

SERVIDOR e MATRÍCULA Período Aquisitivo de Férias Período de Férias a Serem 
Gozadas

Número de 
Dias de Férias 
a Serem Go-
zadas

Número de Dias de Férias a 
converter em abono pecuniário 
referente ao Período Aquisitivo

Mariane Sueli Correa Schalinski – 320 18/01/2016 a 17/01/2017 02/05/2018 a 11/05/2018 10 X
Mariane Sueli Correa Schalinski – 320 18/01/2017 a 17/01/2018 x-x-x-x-x-x-x X 10
Deborah Sueli de Amorim – 433 12/03/2017 a 11/03/2018 02/05/2018 a 11/05/2018 10 10
Luis Jose Mafezzolli – 125 10/06/2016 a 09/06/2017 02/05/2018 a 21/05/2018 20 10
Sandra Regina da Costa da Silva – 650 15/06/2016 a 14/06/2017 02/05/2018 a 11/05/2015 10 X
Caroline de Souza – 609 14/07/2016 a 13/07/2017 02/05/2018 a 21/05/2018 20 10
Diego Bloch – 589 06/05/2016 a 05/05/2017 02/05/2018 a 11/05/2018 10 X
Jair Lopes – 532 19/03/2017 a 18/03/2018 x-x-x-x-x-x-x X 10
Rodrigo Alaim Siewerdt – 529 01/03/2016 a 28/02/2017 02/05/2018 a 11/05/2018 10 X

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 19 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 181/2018
Publicação Nº 1603984

PORTARIA SAMAEJSU Nº 181/2018
Admite Servidor Temporário

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL - SAMAE, usando da competên-
cia e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 123/2012 e alterações posteriores; e

CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado 001/2017, homologado pela Portaria SAMAEJSU nº 604/2017 de 15 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação temporária de excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º ADMITIR, em caráter temporário, WILLY GUSTAVO SONNENHOHL, para exercer o cargo de VISTORIADOR DE REDES E RAMAIS, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de 20 de abril de 2018 a 16 de outubro de 2018;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 20 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente
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SAMAE - PORTARIA Nº 182/2018
Publicação Nº 1603986

PORTARIA SAMAE JSU Nº 182/2018
Designa Servidores para exercer a função de
Gestor e Fiscal de contratos.

O DIRETOR PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto - SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Municipal nº 123/2012, suas alterações, e

CONSIDERANDO que cabe à Autarquia, nos termos do disposto no 
artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados atra-
vés de um representante da Administração;

CONSIDERANDO a Portaria Normativa SAMAE JSU Nº 350/2017, de 
17 de agosto de 2017,

CONSIDERANDO o Memorando 0319/2018/SAMAE, de 23 de abril 
de 2018;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores DEVERSON SIMIONI, matrícula 486, 
ocupante do Cargo de Diretor Técnico e MARIA ROSELI PIRES RI-
BEIRO, matrícula 325, ocupante do Cargo de Coordenador de La-
boratórios, respectivamente, as funções de GESTOR e FISCAL, dos 
Contratos abaixo relacionados:
CONTRATO EMPRESA CONTRATADA
CONTRATO Nº 087/2018 de 17 de abril 
de 2018, tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 020/2018.

Sertin Comércio e Serviços 
Técnicos de Instrumenta-
ção Ltda. EPP.

CONTRATO Nº 088/2018 de 18 de abril de 
2018, que tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 039/2018.

Delfini Indústria Comércio 
Ltda.

CONTRATO Nº 089/2018 de 18 de abril de 
2018, que tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 039/2018.

Kitlabor Com. de Prod. Para 
Laboratórios Eireli ME.

CONTRATO Nº 090/2018 de 18 de abril de 
2018, que tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 039/2018.

Metrológica Equip. e Prod. 
para Laboratórios Ltda. EPP.

CONTRATO Nº 091/2018 de 18 de abril de 
2018, que tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 019/2018.

3S & Sequinel Confecções e 
Distribuidora Ltda. EPP

CONTRATO Nº 092/2018 de 18 de abril de 
2018, que tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 019/2018.

FRS Indústria e Comércio 
Eireli ME

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 183/2018
Publicação Nº 1603994

PORTARIA SAMAE JSU Nº 183/2018
Designa Servidores para exercer a função de
Gestor e Fiscal de contratos.

O DIRETOR PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto - SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Municipal nº 123/2012, suas alterações, e

CONSIDERANDO que cabe à Autarquia, nos termos do disposto no 

artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados atra-
vés de um representante da Administração;

CONSIDERANDO a Portaria Normativa SAMAE JSU Nº 350/2017, de 
17 de agosto de 2017,

CONSIDERANDO o Memorando 0319/2018/SAMAE de 23 de abril 
de 2018;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores EVANIA APARECIDA DUARTE LIEBL 
matrícula 653, ocupante do Cargo de Diretor de Obras e JAIME 
CHRAST JUNIOR, matrícula 658, ocupante do Cargo de Coordena-
dor de Eletromecânica e Automação para desempenharem respec-
tivamente as funções de GESTOR e FISCAL, dos Contratos abaixo 
relacionados:

CONTRATO EMPRESA CON-
TRATADA

Contrato nº 094/2018 de 19 de abril de 2018, que 
tem como origem a licitação na modalidade Pregão 
nº 023/2018, Peças/produtos para manutenção.

Asteca Compres-
sores Máquinas 
Industriais e 
Serviço Ltda.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 184/2018
Publicação Nº 1603995

PORTARIA SAMAE JSU Nº 184/2018
Designa Servidores para exercer a função de
Gestor e Fiscal de contratos.

O DIRETOR PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto - SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar Municipal nº 123/2012, suas alterações, e

CONSIDERANDO que cabe à Autarquia, nos termos do disposto no 
artigo 58, inciso III e artigo 67, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados atra-
vés de um representante da Administração;

CONSIDERANDO a Portaria Normativa SAMAE JSU Nº 350/2017, de 
17 de agosto de 2017,

CONSIDERANDO o Memorando 0319/2018/SAMAE, de 23 de abril 
de 2018;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores EVANIA APARECIDA DUARTE LIEBL, 
matrícula 653, ocupante do Cargo de Diretor de Obras FERNANDO 
JESUÍNO DE ABREU, matrícula 607, ocupante do Cargo de Téc-
nico Eletromecânico para desempenharem, respectivamente, as 
funções de GESTOR e FISCAL, dos Contratos abaixo relacionados:
CONTRATO EMPRESA CONTRATADA
CONTRATO Nº 095/2018, de 19 de abril 
de 2018, que tem como origem a licitação 
na modalidade Pregão nº 044/2018, Barra 
Chata em Aço Inox 304.

Danna Comercial Eireli – 
ME.
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CONTRATO Nº 096/2018, de 19 de abril 
de 2018, que tem como origem a licitação 
na modalidade Pregão nº 044/2018, Porta 
de Ferro 1,30 x 1,00, conforme Termo de 
Referência. (Cód. 44827).

Metalúrgica Decker Ltda. 
ME.

CONTRATO Nº 097/2018, de 19 de abril de 
2018, que tem como origem a licitação na 
modalidade Pregão nº 044/2018, Cantoneira 
em Aço Inox 304.

Reflo Comércio de Ferros 
Ltda.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 23 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 185/2018
Publicação Nº 1603997

PORTARIA SAMAEJSU Nº. 185/2018
Concede Licença Prêmio

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas e com fundamento nos arti-
gos 133, 134, 135 e 136, da Lei Complementar Nº. 154/2014 de 
03/11/2014, e;

CONSIDERANDO os termos do requerimento do servidor para con-
cessão de Licença Prêmio, período de 13 de dezembro de 2007 a 
10 de dezembro de 2017.
RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, Licença Prêmio ao servidor público municipal, 
SIRO BENEDITO PINHEIRO, ocupante do cargo efetivo de Opera-
dor de ETA/ETE, matrícula 458, na seguinte forma:

I. 1/3 (um terço) convertido em Abono Pecuniário pago na folha de 
pagamento competência 04/2018; e

II. 60 (Sessenta) dias a serem gozados oportunamente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 186/2018
Publicação Nº 1603999

PORTARIA SAMAEJSU Nº. 186/2018
Concede gozo de Licença Prêmio

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas e com fundamento nos arti-
gos 133, 134, 135 e 136, da Lei Complementar Nº. 154/2014 de 
03/11/2014, e;

CONSIDERANDO os termos do requerimento do servidor para con-
cessão de Licença Prêmio, período de 02 de maio de 2006 a 01 de 
maio de 2016;

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER, a partir do dia 02 de maio de 2018, 15 (quin-
ze) dias de gozo de Licença Prêmio, ao servidor público municipal, 
GILMAR POSSAMAI, ocupante do cargo de Operador de ETA/ETE, 
matrícula 439.

Art. 2º Deverá o servidor retornar as suas funções no dia 17 de 
maio de 2018.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2018.
Ademir Izidoro
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 187/2018
Publicação Nº 1604003

PORTARIA SAMAEJSU Nº 187/2018
Prorrogação de prazo

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 
202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014,

CONSIDERANDO o memorando 0322/2018 de 24 de abril de 2018, 
da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;

CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 002/2018:

CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 073/2018 de 23 de fe-
vereiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 
dia 27 de abril de 2018, os trabalhos da Portaria SAMAEJSU Nº 
073/2018 de 23 de fevereiro de 2018.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 27 de abril de 2018.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 188/2018
Publicação Nº 1604005

PORTARIA SAMAEJSU Nº 188/2018
Prorrogação de prazo

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 
202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014,

CONSIDERANDO o memorando 0323/2018 de 24 de abril de 2018, 
da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;

CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 003/2018:

CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 074/2018 de 23 de fe-
vereiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 
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dia 27 de abril de 2018, os trabalhos da Portaria SAMAEJSU Nº 
074/2018 de 23 de fevereiro de 2018.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 27 de abril de 2018.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 189/2018
Publicação Nº 1604007

PORTARIA SAMAEJSU Nº 189/2018
Prorrogação de prazo

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 
202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014,

CONSIDERANDO o memorando 0324/2018 de 24 de abril de 2018, 
da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;

CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 004/2018:

CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 075/2018 de 23 de fe-
vereiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 
dia 27 de abril de 2018, os trabalhos da Portaria SAMAEJSU Nº 
075/2018 de 23 de fevereiro de 2018.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 27 de abril de 2018.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

SAMAE - PORTARIA Nº 190/2018
Publicação Nº 1604009

PORTARIA SAMAEJSU Nº 190/2018
Prorrogação de prazo

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL 
DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas e em conformidade com o artigo 
202 da Lei Complementar 154/2014 de 03 de novembro de 2014,

CONSIDERANDO o memorando 0326/2018 de 24 de abril de 2018, 
da Comissão Permanente de Sindicância Administrativa;

CONSIDERANDO a Sindicância Administrativa nº 006/2018:

CONSIDERANDO a Portaria SAMAEJSU Nº 090/2018 de 28 de fe-
vereiro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. PRORROGAR, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do 
dia 30 de abril de 2018, os trabalhos da Portaria SAMAEJSU Nº 
090/2018 de 28 de fevereiro de 2018.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 30 de abril de 2018.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 25 de abril de 2018.
ADEMIR IZIDORO
Diretor Presidente

SEMED - PORTARIA Nº 580/2018
Publicação Nº 1603812

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 580/2018
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 186/2016, de 26 de dezembro de 2016 e Processo 
Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, 
realizado através do Edital N° 010/2014/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
DISPENSAR, em 17 de fevereiro de 2018, nos termos do Artigo 10, 
inciso I, da Lei Complementar nº 102/2010, de 12 de novembro de 
2010, LUCIANE ALVES, admitida em Caráter Temporário, para atu-
ar como Professor de Ensino Fundamental, ANOS INICIAIS, para 
atuar na EMEB Cristina Marcatto.

Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº187/2015, 
Nº530/2016 , Nº972/2016 e Nº 579/2018, no que se refere a con-
tratação da mesma, e devidas prorrogações de contrato.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 581/2018
Publicação Nº 1603815

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº581/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo 
Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, 
realizado através do Edital N° 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
DISPENSAR, em 05 de fevereiro de 2018, nos termos do Artigo 
10, inciso I, da Lei Complementar nº 102/2010, de 12 de novem-
bro de 2010, LUCIANE BERTOLI, admitida em Caráter Temporário, 
para atuar como Professor de Educação Infantil, no CMEI Wolfgang 
Weege.

Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº199/2016, 
Nº622/2016, Nº910/2016, Nº459/2017 e Nº1329/2017, no que se 
refere a contratação da mesma, e devidas prorrogações de con-
trato.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2018 .

ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação
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SEMED - PORTARIA Nº 582/2018
Publicação Nº 1603818

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº582/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 186/2016, de 26 de dezembro de 2016 e Processo 
Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, 
realizado através do Edital N° 006/2016/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
DISPENSAR, em 05 de fevereiro de 2018, nos termos do Artigo 10, 
inciso I, da Lei Complementar nº 102/2010, de 12 de novembro de 
2010, LUCIANE LICKFETT, admitida em Caráter Temporário, para 
atuar como Professor de Educação Infantil, para atuar no CMEI 
Elza Behling Grossklags.

Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº228/2017, 
Nº657/2017 e Nº1330/2017, no que se refere a contratação da 
mesma, e devidas prorrogações de contrato.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 583/2018
Publicação Nº 1603830

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº583/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 186/2016, de 26 de dezembro de 2016 e Processo 
Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, 
realizado através do Edital N° 006/2016/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
DISPENSAR, em 05 de fevereiro de 2018, nos termos do Artigo 10, 
inciso I, da Lei Complementar nº 102/2010, de 12 de novembro de 
2010, LUCIANE STUY WEISSHEIMER, admitida em Caráter Tempo-
rário, para atuar como Professor de Educação Infantil, para atuar 
na EMEB Guilherme Hanemann.

Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº884/2017 e 
Nº1331/2017, no que se refere a contratação da mesma, e devida 
prorrogação de contrato.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2018.

ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 584/2018
Publicação Nº 1603833

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 584/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Comple-
mentar N° 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complemen-
tar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar 
Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, reali-
zado através do Edital N° 007/2017/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
ADMITIR, EVANI SALETE ALEXANDRE CHAVES KLOKZINSKI, para 
em Caráter Temporário atuar como Auxiliar de Sala, a partir de 
23/04/2018 até 02/07/2018, conforme o quadro abaixo:
UNIDADE ESCOLAR C.H
CMEI Sidnei Alexandre Berns 30

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2018
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 585/2018
Publicação Nº 1603837

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 585/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 529/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 586/2018
Publicação Nº 1603839

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 586/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 530/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
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para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 587/2018
Publicação Nº 1603845

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 587/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 533/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 588/2018
Publicação Nº 1603851

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 588/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 538/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 589/2018
Publicação Nº 1603856

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 589/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei 

Complementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 539/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 590/2018
Publicação Nº 1603858

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 590/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 504/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 591/2018
Publicação Nº 1603861

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 591/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 507/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 592/2018
Publicação Nº 1603864

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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PORTARIA Nº 592/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 509/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 593/2018
Publicação Nº 1603868

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 593/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 512/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 594/2018
Publicação Nº 1603871

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 594/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 519/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 595/2018
Publicação Nº 1603875

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 595/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 541/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 596/2018
Publicação Nº 1603880

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 596/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 546/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 597/2018
Publicação Nº 1603892

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 597/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 002/93, de 20 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR o Decreto constante na Portaria Nº 551/2018 
de 10/04/2018 de Decreto nº9.112/2013,de 31 de janeiro de 2013 
para Decreto nº11.182/2017, de 02 de janeiro de 2017.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 397

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2018.
ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação

SEMED - PORTARIA Nº 598/2018
Publicação Nº 1603899

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 598/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Comple-
mentar N° 186/2016, de 26 de dezembro de 2016, Lei Complemen-
tar Nº 102/2010, de 12/11/2010, alterada pela Lei Complementar 
Nº 190/2017, de 22/03/2017 e Processo Seletivo de Provas, reali-
zado através do Edital N° 007/2017/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
ADMITIR, DAIANE STENGER WEISS, para em Caráter Temporário 
atuar como Professor de Educação Infantil, a partir de 23/04/2018 
até 02/07/2018, conforme o quadro abaixo:
UNIDADE ESCOLAR C.H
CMEI Franciane Ramos 40

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2018

ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal da Educação

SEMED - PORTARIA Nº 599/2018
Publicação Nº 1603903

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº599/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, 
no uso das atribuições subdelegadas pelo Decreto nº 11.182/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, de acordo com o disposto na Lei Com-
plementar N° 102/2010, de 12 de novembro de 2010 e Processo 
Seletivo Simplificado Unicamente com Base no Exame de Títulos, 
realizado através do Edital N° 007/2015/SEMED/PMJS.

RESOLVE:
DISPENSAR, em 05 de fevereiro de 2018, nos termos do Artigo 10, 
inciso I, da Lei Complementar nº 102/2010, de 12 de novembro 
de 2010, LUCILEIA KRAHN CAEPPEL, admitida em Caráter Tem-
porário, para atuar como Auxiliar de Sala, no CMEI Onélia Muller 
Ersching.

Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº333/2016, 
Nº1097/2016, Nº535/2017 e Nº1332/2017, no que se refere a con-
tratação da mesma, e devidas prorrogações de contrato.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2018 .

ROGÉRIO JUNG
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 002/2018
Publicação Nº 1601503
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 25/2018
Publicação Nº 1603003

PORTARIA Nº 25/2018

Exonera Servidores.

ANDERSON KASSNER, Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições, 
e em conformidade com o disposto no inciso XV do Artigo 22 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Artigo 1º - EXONERAR, a partir de 25 de abril de 2018, do cargo de provimento em comissão as Servidoras:
1. Débora Lanznaster Vegini – Gerente de Administração e Serviços
2. Francieli Alves Theodoro – Assessora das Comissões
3. Francielle Belarmino Boing – Assessora das Comissões

Em consequência, ficam revogadas, respectivamente as Portarias nº 41/2017, de 06 de fevereiro de 2017; 52/2017 de 11 de maio de 2017 
e 37/2017, de 02 de fevereiro de 2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 25 de abril de 2018.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 25 de abril de 2018.
ANDERSON KASSNER
Presidente
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Joaçaba

Prefeitura

009/2017 PMJ TA 01
Publicação Nº 1603388

CONTRATO Nº 009/2017/PMJ – TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 
378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, por intermé-
dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 
representada neste ato pelo Secretário, Sr. JORGE LUIZ DRESCH, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ONSEG SER-
VIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 83.411.025/0001-05, estabelecida na RUA MARTINHO LUTE-
RO, 322, Bairro CRUZEIRO DO SUL, no Município de JOAÇABA/
SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo Sr. IVAN ZANARDO, portador da Carteira de Identidade nº 
11/R-180.205 e inscrito no CPF sob o nº 003.198.219-00, residente 
e domiciliado na cidade de JOAÇABA/SC, celebram entre si o pre-
sente TERMO ADITIVO ao contrato nº 009/2017/PMJ, firmado em 
17/04/2017, proveniente do Processo de Licitação 22/2017/PMJ, 
instaurado através do Edital PP nº 16/2017/PMJ, cujo objeto é a 
prestação pela CONTRATADA de serviços de vigilância desarmada 
em 01 (um) posto de trabalho com carga horária de 12 (doze) ho-
ras ininterruptas, das 7h30min às 19h30min, em dias úteis de se-
gunda a sexta feira, junto ao prédio sede da Prefeitura de Joaçaba, 
SC, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO 
ACOMPANHAMENTO e a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA 
DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, con-
tados de 17 de abril de 2018, em conformidade com o disposto no 
art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo de execução dos serviços, objeto 
da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, conta-
dos do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO RE-
AJUSTE E REVISÃO

O valor do contrato fica reajustado em 1,5591%, correspondente 
a variação do INPC/IBGE no período de abril/2017 a março/2018, 
passando para R$ 80.434,80 (oitenta mil quatrocentos e trinta e 
quatro reais e oitenta centavos), a contar de 17 de abril de 2018.

Diante do reajuste, o valor mensal passa a ser de R$ 6.702,90 (seis 
mil setecentos e dois reais e noventa centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões 
oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro 
que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamen-
te com as testemunhas, em 04 (quatro) vias de igual teor, para 

todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 16 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
JORGE LUIZ DRESCH - Secretário

ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
IVAN ZANARDO

Testemunhas:

1. _____________________________  

2. _______________________ 

ESCALA PLANTÃO - MÊS DE MAIO/2018
Publicação Nº 1604127

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA- SC
COMISSÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS- CMSF

Obedecendo ao disposto na Lei nº 4.085/2011 e suas alterações, 
de acordo com o art. 3º, § 2º segue a escala de plantão mensal da 
Central de Óbitos de Joaçaba – SC:

ESCALA PLANTÃO - MÊS DE MAIO/2018
FUNERÁRIA INÍCIO PLANTÃO FIM DO PLANTÃO

FREI BRUNO 30/042018 AS 7:30H 07/05/2018 AS 7:30H
SÃO RAFAEL 07/05/2018 AS 7:30H 14/05/2018 AS 7:30H
SÃO JOÃO BATISTA 14/05/2018 AS 7:30H 21/05/2018 AS 7:30H
FREI BRUNO 21/05/2018 AS 7:30H 28/05/2018 AS 7:30H

Telefone de plantão: (49) 99808-9747

Inês Maria Picoli
Presidente Comissão

HOMOLOG PL 34/2018 PP 21/2018
Publicação Nº 1604105

PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 34/2018/PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018/PMJ

O Prefeito do Município de Joaçaba, Sr. Dioclésio Ragnini, no uso de 
suas atribuições, resolve:
HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 34/2018/PMJ.
- Modalidade: Pregão Presencial 21/2018 PMJ.
Objeto: o Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de 
relógios ponto, switch e impressora de senhas.
-Empresa Vencedora:
LA CN INFORMATICA LTDA
VALOR R$ 650,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA-ME
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VALOR R$ 7.114,00
SMART POINT LTDA
VALOR R$ 27.300,00
FISCAIS: RAFAEL MARTINI VEIGA, JANETE ZANATTA, EDUARDO 
DE CARLI BORTOLI, LUIZ FERNANDO VACARI E MAGALI VANIN.
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos corresponden-
tes.

Joaçaba (SC), 24 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
DIOCLÉSIO RAGNINI - PREFEITO

PORTARIA N.º 2.667
Publicação Nº 1603988

PORTARIA Nº 2.667 DE 18 DE ABRIL DE 2018

“NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCESSO SELETIVO 
003/2018”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atri-
buições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição 
Federal,

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR os servidores abaixo indicados, para compor a 
Comissão Especial para acompanhar o processo de teste seletivo 
n.º 003/2018 da Prefeitura Municipal de Joaçaba, para contratação 
de pessoal por prazo determinado.

Membros:
Arlete Terezinha Campos Pasquali
Deived Bento Morais
Juliana Gasparini Mott
Mauro Celso Bott
Milena Nora
Sandra Regina Pacheco Pinheiro

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de 
julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 18 de abril de 2018.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA N.º 2.668
Publicação Nº 1603990

PORTARIA Nº 2.668 DE 18 DE ABRIL DE 2018

“CONSTITUI COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições le-
gais, e de acordo com o Prejulgado 1822 do TCE/SC,

RESOLVE,

Art. 1º - INSTAURAR “Sindicância”, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de publicação deste ato, a fim de apurar 

os responsáveis e os fatos que são objeto do Inquérito Civil nº 
06.2013.00002674-0, acerca do contrato nº 52/2009, decorrente 
do Processo Licitatório nº 161/2008, Edital de Pregão Presencial 
nº 98/2008.

Art. 2º - DESIGNAR os servidores, INES MARIA PICOLI, DIANE 
CARINA MATANA E FRANCIANI ALICE RIZZI para conduzirem a 
Comissão, sob a presidência do primeiro, a fim de dar cumprimen-
to ao disposto no item anterior, em razão das atribuições que lhe 
foram conferidas através do Decreto n.º 4.259 de 04 de março de 
2013 e Lei n.º 4.298 de 14 de fevereiro de 2013.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de 
julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 18 de abril de 2018

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA N.º 2.669
Publicação Nº 1603993

PORTARIA Nº 2.669 DE 18 DE ABRIL DE 2018

“CONCEDE PROGRESSÃO POR MÉRITO AO SERVIDOR(A) QUE ES-
PECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Art. 69 da Lei Complementar nº 
76 de 11 de dezembro de 2003 e dos art. 47 e 48 da Lei Comple-
mentar n.º 210 de 05 de dezembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER PROGRESSÃO POR MÉRITO a(o) Servidor(a) 
LILIANE APARECIDA VALDUGA KRUG, Professor Nível II (Pós Gra-
duação), Classe “A-II”, para a Classe “A-III”, de acordo com os ane-
xos III, IV e V de Lei Complementar n.º 210 de 05 de dezembro de 
2011, bem como processo de avaliação funcional e comprovação 
de 54 horas de curso de aperfeiçoamento.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos desde 01 de janeiro de 2018, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), 18 de abril de 2018.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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PORTARIA N.º 2.670
Publicação Nº 1604012

PORTARIA Nº 2.670 DE 19 DE ABRIL DE 2018
“CONCEDE PROGRESSÃO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC) no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica Municipal 
e pelo art. 52 da Lei Complementar nº 210 de 05 de dezembro de 
2011,

RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL a(o) Servidor(a) 
Sr(a). JULIANA ARNUTI, Professor Nível I (Licenciatura), em fun-
ção da titulação de Pós Graduação, conforme pedido protocolado 
através do processo n.º 0002110/2018 de 19 de abril de 2018, 
ficando enquadrado em função da nova titulação como Professor 
Nível II (Pós Graduação) A – I.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de 
julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 19 de abril de 2018.
DIOCLESIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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18/2018 PMJ
Publicação Nº 1604106
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EDITAL TESTE SELETIVO 03/2018 - ISENÇÕES
Publicação Nº 1604111

 

 

 

 
 Página 1 

 

Estado de Santa Catarina 
Município de Joaçaba 

Processo Seletivo n.º 03/2018 

ATO 003: Edital Final de Análise de Requerimentos de Isenções 
 

Inexistindo recursos apresentados em relação a listagem provisória de isentos (Ato 002), tornam-se 
definitivas as análises aos processos, conforme segue:  
 
Tipo de Isenção: Doador de Sangue 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação Observação 

184 CAROLINE FONTES PSICÓLOGO DEFERIDO Documentação apresentada conforme 
exigido pelo Edital. 

168 FABIANA BARBOSA SEGUNDO PROFESSOR DEFERIDO Documentação apresentada conforme 
exigido pelo Edital. 

161 LUCIANA DE FATIMA 
BARBOSA SEGUNDO PROFESSOR DEFERIDO Documentação apresentada conforme 

exigido pelo Edital. 

244 MAIRA GALDINO SEGUNDO PROFESSOR DEFERIDO Documentação apresentada conforme 
exigido pelo Edital. 

 
 

Joaçaba/SC, 25 de abril de 2018. 
 

 
Banca Técnica 

NBS Serviços Especializados Eireli 
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NOTA ANULAÇÃO PL 11-2018-PMJ
Publicação Nº 1603700
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Câmara muniCiPal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PL 007/2018 - MANUTENÇÃO CLIMATIZADORES
Publicação Nº 1603566

CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA - SC
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 007/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2018

A CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA (SC), neste ato representada por seu Presidente, Senhor ALMIR PASTORI, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n. 8.666/1993, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve HOMOLOGAR a presente licitação nos seguintes termos:
Processo de licitação n.: 007/2018.
Pregão presencial n.: 006/2018.
Data da homologação: 24/04/2018.
Objeto da licitação: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação eventual e futura de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção predial na sede da Câmara de Vereadores de Joaçaba – SC (sem o fornecimento de material), em 
conformidade com as especificações do Edital e seus anexos.
Fornecedor e valor:
a) ADAGIL HIDRÁULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

Joaçaba (SC), 24 de abril de 2018.
ALMIR PASTORI
Presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PL 007/2018 - MANUTENÇÃO CLIMATIZADORES
Publicação Nº 1603573
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Plass

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2018/PLASS TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2018/PLASS
Publicação Nº 1603821

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2018 – PLASS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2018 – PLASS

1 – DO OBJETO
CREDENCIAMENTO de empresa/clínica para prestação de serviços de: MEDICINA, ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, FONOAU-
DIOLOGIA, SERVIÇOS DE IMAGEM, NUTRIÇÃO, HOSPITALAR E ANÁLISES CLÍNICAS.

2 – DA JUSTIFICATIVA
A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por tratar-se de adesão ao Edital de Credenciamento nº 
01/2017/PLASS, o qual, pelas suas características enquadra-se ao disposto no caput do art. 25 da Lei 8.666/93.

3 – DAS CREDENCIADAS
§ DANIELE COCO POZZEBON – ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.493.661/0001-07, estabelecida na Av. XV de Novembro, 371 Sala 604, 
Centro, no Município de Joaçaba, SC, CEP 89.600-000, doravante denominada CREDENCIADA representada neste ato pela Sra. DANIELLE 
COCO POZZEBON, portadora da Carteira de Identidade nº 1041143452 e CPF nº 802.365.020-34.

4 – DO VALOR
O valor a ser pago será de acordo com a necessidade de utilização dos serviços pelos segurados e dependentes do PLASS.

Havendo prorrogação do Termo de Credenciamento, o PLASS consignará nos próximos exercícios em seu orçamento os recursos necessários 
ao atendimento dos pagamentos previstos.

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto desta contratação serão custeadas pela seguinte Dotação Orçamentária:

15.01.11.331.0024.2.008-3.3.90.00.00.00.00.00 – Outras despesas correntes – aplicações diretas

6 – DO FUNDAMENTO LEGAL
Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25.

Joaçaba (SC), em 25 de abril de 2018.

PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE JOAÇABA(SC) – PLASS
JULIO CESAR BISSANI
Diretor Executivo

simae - serviço intermuniCiPal de ÁGua e esGoto de Joaçaba

PREGÃO PRESENCIAL JHL 0027/2018 - SIMAE
Publicação Nº 1603078

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D’OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0032/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2018
PROTOCOLO JHL 1007/2018
Encontra-se aberto no Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, Pregão Presencial 0027/2018 – Lici-
tação 0032/2018, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E REPAROS EM CLORADOR MARCA HYDRO, SÉRIES 110, MODELO 
OVI DE 2000 GRAMAS/HORA E AQUISIÇÃO DE TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADOR DE BANCADA E CAMPO E DE TANQUES CILINDRÍ-
COS EM POLIPROPILENO PARA USO NA ETA.
Da Entrega dos Envelopes: até as 8h 50min do dia 10/05/2018 na sede do Simae, Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC.
Da Abertura: dia 10/05/2018 às 9h, na sede do Simae, Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC.
Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço: Rua Tiradentes, nº 123, em Joaçaba/SC, no horário das 
08h às 11h e das 14h às 17h ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 26/04/2018 a 10/05/2018.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (49) 3551-8200 ou pelo e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br.
Joaçaba - SC, 25 de abril de 2018.
Patrícia Callegari Warken – Diretora Adjunta do Simae.
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RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0003/2018 - SIMAE
Publicação Nº 1603135

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DA SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0003/2018
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0001/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2018
PROTOCOLO Nº 0008/2018
OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção e segurança para uso dos servi-
dores do Simae e de kit para escoramento de vala.

PREÇOS E EMPRESA REGISTRADA:

JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958
Item Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unit.

5 03 UN CAPUZ DE SEGURANÇA CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA. TEKNOLUAS37348 R$ 94,00

6 01 UN CARTUCHO AIR SAFETY , MODELO 9000, FILTRO QUÍMICO 
A2B2E2K1P2, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AIR SAFETY5758 R$ 150,00

8 01 UN COLETE SALVA VIDAS TIPO JALECO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ATIVA R$ 153,00

9 80 CX
LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CI-
RÚRGICOS CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

SUPERMAX R$ 27,70

12 70 UN MOCHILA SACO CONFECCIONADA EM NAYLON, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. PERSONALIZE R$ 73,00

20 01 UN ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ALUMASA R$ 379,00

VIGÊNCIA: 24/01/2018 a 23/01/2019.
Para fins de atendimento ao parágrafo 2º, do art 15, da Lei 8666/93, o Simae, torna público, que não houve alteração de valores e ficam 
mantidos os preços registrado na presente Ata.
Joaçaba/SC, 25 de abril de 2018.
Paulo Cesar Lamin – Diretor Presidente do Simae.
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ATA DESERTA PREGÃO PRESENCIAL 0023/2018 - SIMAE
Publicação Nº 1603467

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO           

CNPJ:
Rua Tiradentes, 123
C.E.P.:

84.591.890/0001-43

89600-000 - Joaçaba - SC

Número da ATA:     1/2018    (Sequência: 1)

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

Nr.:  23/2018 - PR

27/2018
27/2018

22/03/2018

Folha:  1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MECÂNICO UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES PELO SETOR DE ELETROMECÂNICA E
PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

Às nove horas (9h) do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito (24/04/2018), na sala de reuniões do Simae, na
Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba - SC, reuniram-se em sessão pública, a Pregoeira Sra. Graciela Pratto
Bordin da Rosa, designada pela Portaria nº 0428/2017 de 15/12/2017, e equipe de apoio: Alessandra Marcon
Zanchetta e Susana Rodrigues Barbosa, para realização dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM de nº 0023/2018, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO
NAS MANUTENÇÕES PELO SETOR DE ELETROMECÂNICA E PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SIMAE. O aviso
de licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, edição online nº 2499, página nº 358,
do dia 11 de abril de 2018 e disponibilizado no site www.simae.sc.gov.br. Às 9h foi aberta a sessão pública, o qual se
encerrou às 9h e 20min, pois nenhuma das licitantes interessadas compareceram à sessão, motivo pelo qual esta
sessão foi declarada DESERTA. A Empresa TRK Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas havia se manifestado
quanto ao recebimento do aviso de licitação, porém não envio documentação, pois os valores de referência para os
itens eram muito baixos. Nada mais havendo, a Senhora Pregoeira encerrou a sessão, foi lavrada a ata, que lida e
achada conforme, vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO:
Joaçaba,  24  de  Abril  de  2018

Susana Rodrigues Barbosa

Graciela Pratto Bordin da Rosa

Alessandra Marcon Zanchetta

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Equipe de Apoio

 - ........................................ - Pregoeiro(a)



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 418

José Boiteux

Prefeitura

PROCESSO LICITATÓRIO 31/2018 SERVIÇOS DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO NA MODALIDADE DE 
RADIOFUSÃO COM OBJETIVO DE PRODUZIR, EXECUTAR E VEICULAR INSERÇÕES DE PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX COM DURAÇÃO MINIMA DE 30 
SEGUNDOS CADA INSERÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL E C

Publicação Nº 1603195

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2018
CREDENCIAMENTO Nº 03/2018

O Prefeito Municipal de José Boiteux/SC, torna público, que encontra-se aberto prazo para CREDENCIAMENTO pessoas jurídicas mediante 
documentação e pedido de inscrição para SERVIÇOS DE VEICULOS DE COMUNICAÇÃO NA MODALIDADE DE RADIOFUSÃO COM OBJETIVO 
DE PRODUZIR, EXECUTAR E VEICULAR INSERÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE JOSE 
BOITEUX COM DURAÇÃO MINIMA DE 30 SEGUNDOS CADA INSERÇÃO EM HORARIO COMERCIAL E COM TRANSMISSÃO DE SINAL PARA O 
MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX ABERTURA DARSE A NO DIA 04/05/2018 na AV 26 de Abril nº 655 E ASSIM PERMANESCENDO SUCESSIVA-
MENTE A TODOS OS MESES. Maiores informações diariamente, das 08:00 às 16:00 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no 
endereço acima, pelo fone (47)3352-7111.

José Boiteux/SC, em 25 de Abril de 2018.
JONAS PUDEWELL
Prefeito Municipal
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Lacerdópolis

Prefeitura

ATA REGISTRO DE PREÇO 3-2018
Publicação Nº 1603947

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
                 

Página: 1/5 

            Processo Nº.: 12/2018 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                          
            
       

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/2018 
                            
                                            
          

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 3/2018 
            

 

No dia 12 do mês de Abril do ano de 2018, o MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         , Estado de SANTA CATARINA, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.939.471/0001-24, com sede administrativa localizada na RUA 31 DE MARCO 
1050                    , bairro CENTRO, CEP nº. 89660-000, nesta cidade de Lacerdópolis/SC, neste ato representado pelo(a) PREFEITO, 
o Sr(a). SERGIO LUIZ CALEGARI, inscrito no CPF sob o nº. 596.847.989-20, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 
15, da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal nº. 7.892/2013, Decreto Municipal nº 024/2011, e, as demais normas legais aplicáveis, 
de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº. 6/2018 Processo Licitatório nº 
12/2018. RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, 
observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

   
 

1. DO OBJETO E DO PREÇO UNITÁRIO E TOTAL 
                                               

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e possíveis contratações, com pedidos parcelados de:  

   
                                            
 

Código Nome da Empresa Itens 
    

 

6110 

  

CONCRETOS CRUZEIRO-INDUST. E 
COM. LTDA   

 

7, 10, 11, 12 

    
 

8727 
  

DELCIR BOESING ME 
 

6, 8, 9 
    

 
10327 

  
MARCOS EDUARDO BRESSAN ME 

 
4, 5 

    

 

8146 

  

SAUL CONCRETOS PRE-MOLDADOS 
LTDA ME 

 

1, 2 

    
 

10326 
  

VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME 
 

3 
                                                

  
Empresas CNPJ / CPF Nome do Representante CPF 

    

   

CONCRETOS 
CRUZEIRO-INDUST. E 
COM. LTDA   

 

75.493.908/0001-83 

 

LUIS ANTONIO REGENSBURGER 

 

00701941901 

    
   

DELCIR BOESING ME 
 

07.515.006/0001-40 
 

SIRLEI BACKES BOESING 
 

83374876900 
    

   

MARCOS EDUARDO 
BRESSAN ME 

 

24.329.703/0001-26 

 

MARCOS EDUARDO BRESSAN 

 

03687867900 

    

   

SAUL CONCRETOS PRE-
MOLDADOS LTDA ME 

 

12.108.380/0001-61 

 

PEDRO JANDIR CORREA DE OLIVEIRA 

 

73018937953 

    

   

VILMAR DA SILVA 
AZEVEDO ME 

 

27.525.139/0001-05 

 

VILMAR DA SILVA AZEVEDO 

 

66977231904 

    
                                            
 

 Fornecedor:  6110  -  CONCRETOS CRUZEIRO-INDUST. E COM. LTDA 

 
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 

7 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 80CM X 
1.00M CA2 

 

UN 

 

CCR$ 

 

30,000 

 

190,0000 5.700,00 

 

10 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 120CM X 
1.00M CA2 

 

UN 

 

CCR$ 

 

10,000 

 

649,0000 6.490,00 

 

11 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 150CM X 
1.00M CA2 

 

UN 

 

CCR$ 

 

10,000 

 

509,7000 5.097,00 

 

12 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 200CM X 
1.00M CA2 

 

UN 

 

CCR$ 

 

10,000 

 

1.499,9900 14.999,90 

                               
Total 32.286,90 

                                            
 

 Fornecedor:  8146  -  SAUL CONCRETOS PRE-MOLDADOS LTDA ME 

 
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 

1 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 20CM X 
1.00M 

 

UN 

 

SAUL PRÉ-
MOLDADOS 

 

80,000 

 

11,2000 896,00 

 

2 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 30CM X 
1.00M 

 

UN 

 

SAUL PRÉ-
MOLDADOS 

 

250,000 

 

17,1000 4.275,00 

                               
Total 5.171,00 

                                            
 

 Fornecedor:  8727  -  DELCIR BOESING ME 

 
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 

6 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 80CM X 
1.00M CA1 

 

UN 

 

cimecom 

 

60,000 

 

144,7000 8.682,00 

 

8 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 100CM X 
1.00M CA1 

 

UN 

 

cimecom 

 

40,000 

 

208,8900 8.355,60 
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9 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 100CM X 
1.00M CA2 

 

UN 

 

cimecom 

 

20,000 

 

239,9900 4.799,80 

                               
Total 21.837,40 

                                            
 

 Fornecedor:  10326  -  VILMAR DA SILVA AZEVEDO ME 

 
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 

3 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 40CM X 
1.00M 

 

UN 

 

VILMAR 

 

300,000 

 

24,6000 7.380,00 

                               
Total 7.380,00 

                                            
 

 Fornecedor:  10327  -  MARCOS EDUARDO BRESSAN ME 

 
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 

4 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 60CM X 
1.00M 

 

UN 

 

CONCREBRES 

 

300,000 

 

39,9000 11.970,00 

 

5 

 

TUBOS DE 
CONCRETO 60CM X 
1.00M CA1 

 

UN 

 

CONCREBRES 

 

100,000 

 

69,9000 6.990,00 

                               
Total 18.960,00 

 

1.2. Os quantitativos são mera expectativa de contratação. O Município de Lacerdópolis e o Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis 
reservam-se o direito de contratar apenas as quantidades necessárias para suprir as necessidades das Secretarias. Após o término da 
vigência da Ata os saldos restantes serão desconsiderados, sem que caiba ao Fornecedor, qualquer direito de indenização ou 
reclamação. 
 
1.3. Integram a presente Ata de Registro de Preços o Edital de Pregão Presencial nº 6/2018, Processo Licitatório nº 12/2018 e a 
proposta apresentada pelo Fornecedor acima discriminado, bem como a planilha de lances ofertados pelo Fornecedor vencedor dos 
itens acima, conforme NORMAS ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL E SEUS ANEXOS.  

   
                                            

 

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E 
DO REAJUSTE 

                        

 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade pelo período de 12 meses, contados a partir da data de assinatura da 
presente Ata de registro de preços.  
 
2.2. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d" do inciso II do art. 65 
da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada. 

                                            

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

                 

 

3.1. O gerenciamento da presente Ata caberá ao 
Secretário Solicitante ou pessoa designada, conforme 
conste no respectivo Termo de Referência, anexo ao 
processo. 
 
3.2. O gerenciador da presente Ata acompanhará a 
evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com os preços ora 
registrados, sendo que serão considerados 
compatíveis com os de mercado, os preços registrados 
que forem iguais ou inferiores a média daqueles 
apurados pelo Município de Lacerdópolis/Fundo 
Municipal de Saúde de Lacerdópolis. 
 
3.3. Não será aceito valores superior à média dos 
preços conforme valores do Anexo I. 
 
3.4. Caso seja constatado, ao longo da vigência da 
ata, que o preço registrado, se torne muito inferior à 
média dos preços de mercado, e o Fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, será liberado do 
compromisso assumido, e o gerenciador da Ata 
poderá convocar os demais licitantes, visando igual 
oportunidade de negociação. 

 

 

3.5. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá ao cancelamento do 
registro. 

 

                                            

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

                 

 

4.1. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, que não 
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tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Município de Lacerdópolis, 
observadas as exigências contidas no art. 22º, do 
Decreto Federal nº. 7.892/2013. 

                                            

 

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

                 

 

5.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as 
especificações do produto registrados na presente Ata 
encontram-se indicados no Anexo I, observando-se a 
ordem de classificação obtida no certame licitatório. 

 

                                            

 

6. DO CONTRATO 

                 

 

6.1. Durante o prazo de validade da presente Ata as 
empresas mencionadas no item 5, a critério do 
Município de Lacerdópolis e do Fundo Municipal de 
Saúde de Lacerdópolis, serão convocadas para retirar 
a respectiva Nota de Empenho/Autorização de 
Fornecimento ou formalização de Contrato, estando as 
obrigações assumidas vinculadas a esta Ata, devendo 
fazê-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da convocação. 
 
6.2. Se a Empresa recusar-se a retirar a Nota de 
Empenho ou formalizar o Contrato sem justificativa por 
escrito e aceita pelo ordenador da despesa, aplicar-se-
á o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520, 
de 17/07/2002, caracterizando o descumprimento total 
da obrigação assumida, e sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

 

                                            

 

7 - DA DESPESA 

                 

 

7.1. Fica dispensada a indicação de rubrica 
orçamentária conforme previsão contida no § 2º do art. 
7º do Decreto nº 7.892/2013, o que deverá ocorrer 
somente quando da formalização do Contrato.  

 

                                            

 

8. DO PAGAMENTO, DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS 
ITENS 

   

 

8.3. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Lacerdópolis e ou Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, em até 15 
(quinze) dias após o fornecimento dos itens e entrega das Notas Fiscais, importando os valores conforme os registrados na Ata de 
Registro de Preços, por item fornecido, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue, bem como mediante 
apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente. 
 
8.4. Não serão pagos valores antecipadamente. 

   

 

8.5. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de Lacerdópolis, com  endereço na Rua 31 de 
março nº 1050, CNPJ/MF 82.939.471/0001-24 ou  Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, com endereço na Rua Sete de 
Setembro nº 1600, CNPJ/MF 11.417.744/0001-22 e ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da 
habilitação. 
 
8.6. A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento e serão 
devolvidas, isentando o Município de Lacerdópolis ou o Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis do ressarcimento de qualquer 
prejuízo para o fornecedor. 
 
8.7. As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados nos item anterior serão pagas em até 10 (dez) dias da reapresentação. 

   
                                            

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA 
FISCALIZAÇÃO 
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9.1. São obrigações do órgão gerenciador: 
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço, e as especificações dos itens registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de 
mercado, e de aplicação de penalidades; 
 
d) consultar o Fornecedor registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a  presente Ata; 

 

e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata; 
 
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
 
9.2. A fiscalização da Ata de Registro de Preço, decorrente do Pregão Presencial nº  6/2018, Processo Licitatório nº  12/2018 será exercida pelo 
Município de Lacerdópolis / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis. 

                                            
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
                   

 

10.1. O órgão participante, através de gestor próprio indicado, obrigar-se-á: 
 
a) Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma; 
 
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias; 
 
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente Ata junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR 
eventuais desvantagens verificadas; 
 
d) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
 
e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas na presente Ata, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer 
irregularidade ou inadimplemento do particular. 

                                            
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
                   

 

11.1. São obrigações do Fornecedor, além das legais e inerentes ao ramo de atividade: 
 
a) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto desta licitação a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata; 
 
b) fornecer os itens contratados obedecendo rigorosamente ao disposto no item 1 do Edital do Pregão nº. 6/2018 e Ata do respectivo processo; 
 
c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições 
firmadas na presente Ata; 
 
d) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 
 
e) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº. 6/2018; 
 
f) prestar os serviços no perímetro urbano do município de Lacerdópolis. 

                                            
 

12. DAS PENALIDADES 
                   

 

12.1.  À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá sofrer, isolada ou conjuntamente, a 
critério do Órgão Gerenciador e após regular processo administrativo, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e ss., da Lei 8.666/93, 
atualizada. 
 
12.2. Na hipótese de adoção da sanção administrativa na forma de multa, esta será aplicada da seguinte forma:  
 
a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o 
cálculo da multa a ser atribuído à irregularidade encontrada, em percentual não superior a 10% do total dos itens atribuídos à Contratada; 
  
b) No caso de atraso na entrega dos produtos percentual de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do item(s), limitado a 
30 (trinta) dias de atraso, quando a Administração poderá decidir pela continuidade ou rescisão contratual, em razão da inexecução total; 
 
c) Na hipótese de não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, multa equivalente a 5 % 
(cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato; 
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d) Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais. 
 
12.3. Incorre nas mesmas sanções quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
§ 1º. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por 
mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 30 (trinta)  dias 
após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente. 
 
§ 2º. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na 
proporção do crédito. 
 
§ 3º. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua 
diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. 
 
§ 4º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela 
responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

   
                                            
 

13. DAS ALTERAÇÕES 
                   

 

13.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, as quais serão registradas por 
intermédio de lavratura de Termo Aditivo. 
 
13.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual oscilação de mercado ou de fato que modifique seu 
custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto ao Fornecedor para negociar o novo valor compatível 
ao mercado. 

                                            
 

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
                   

 

14.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando: 
 
a) não cumprir as obrigações da presente Ata; 
 
b) não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e/ou formalização de Contrato no prazo estabelecido pela Administração sem 
justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 
 
d) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração. 
 
14.2. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado. 

                                            
 

15. DA PUBLICIDADE 
                   

 

15.1. O(s) preço(s), o(s) fornecedor(s) e a(s) especificação(s) resumidas do objeto, como também, possíveis alterações da presente Ata, serão 
publicadas no Mural Público Municipal.  

                                            
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
                  

 

16.1. Integram  presente Ata, o Processo Licitatório nº. 12/2018; o Edital do Pregão nº 6/2018 as propostas com preços e 
especificações.  

   
                                            
 

17. DO FORO 
                   

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC, para dirimir questões oriundas desta Ata, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

                                            

 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e 
forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

                                            
    

Lacerdópolis,12  de Abril de 2018. 
                     

                                            
                  

______________________________________________ 
                                                 

               
Município de Lacerdópolis 

                                              
               

SERGIO LUIZ CALEGARI 
  

               
PREFEITO 

  
                                             



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 424

RETIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 14-2018
Publicação Nº 1604020

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua 31 de Março, 1050, 
Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Sérgio Luiz Calegari, comunica a retifica-
ção do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 07/2018 (processo licitatório n. 14/2018; emissão: 18/04/2018; objeto: registro de preços, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição futura e parcelada de óleo lubrificante, graxa e fluído de freios, os quais serão usados 
para manutenção de veículos de Município de Lacerdópolis/SC) para constar as seguintes alterações:

Onde se lê “ISSO 9.000” e “ISO 17000/TS” leia-se “ISO 9.001” e “ISO 14.001”.

Diante dessas retificações, considera-se republicado do edital e, com isso, alterado o prazo para entrega e abertura dos envelopes que era 
02/05/2018 para 09/05/2018, até as 14h00min.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições do edital.

Lacerdópolis/SC, 25 de abril de 2018.
Sérgio Luiz Calegari
Prefeito
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Lages

Prefeitura

PE 20/2018 SMS, PP 42/2018 PML, PP 05/2018 FMASH, PP 30/2018 PML
Publicação Nº 1603320

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 20/2018 SMS
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Fraldas Infantis e Geriátricas para atender Programas da Saúde do Idoso e Saúde da Criança.
Abertura: 10/05/2018 às 09h
Valor Estimado: R$ 449.914,00

Modalidade: Pregão Presencial 42/2018 PML
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Iluminação e Sonorização, Locação de Telões e 
Registro de Imagens, Locação de Transformadores, Locação de Palco e Locação de Banheiros Químicos para a 30ª Festa Nacional do Pinhão.
Abertura: 11/05/2018 às 13h30min
Valor Estimado: R$ 185.801,20

Modalidade: Pregão Presencial 05/2018 FMASH
Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Alimentos Perecíveis para consumo nas Unidades da Secretaria de Assistência Social e Ha-
bitação.
Abertura: 16/05/2018 às 13h30min
Valor Estimado: R$ 836.304,80

Modalidade: Pregão Presencial 30/2018 PML
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria da Educação.
Abertura: 30/05/2018 às 13h30min
Valor Estimado: R$ 194.482,83
Da retirada dos Editais: www.lages.sc.gov.br

Lages, 26 de abril de 2018.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

Câmara muniCiPal

DECRETO 003/2018
Publicação Nº 1603547

DECRETO LEGISLATIVO Nº 0003/2018

REALIZAÇÃO SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DE FUNDAÇÃO DO CEDUP – RENATO RAMOS DA SILVA.

LUIZ MARIN, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages SC, faz saber que a Câmara Municipal decreta e promulga o 
seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Realização de Sessão Solene em Comemoração aos 40 anos de Fundação do CEDUP – Renato Ramos da Silva.

Art. 2º. Será concedido Placa e Diploma de Honra ao Mérito.

Art. 3º. A Placa e o Diploma serão entregues em Sessão Solene, no dia 09 de maio de 2018, às 19:00h, no "CEDUP RENATO RAMOS DA 
SILVA".

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2018.
LUIZ MARIN
PRESIDENTE

http://www.lages.sc.gov.br
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Laguna

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº. 366/2018
Publicação Nº 1604159

Lei COMPLEMENTAR Nº. 366, DE 02 DE ABRI. DE 2018.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº. 138/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC., Sr. Mauro Vargas Candemil, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Acrescenta o §2º ao artigo 22, da Lei Complementar nº. 138/2006, nos seguintes termos:
Art. 22. ................................................................
[...]

§2º Para efeitos do caput deste artigo, considera-se em efetivo exercício do cargo de Professor de Educação Física (art. 6º, inc. VI) o profis-
sional atuante em projeto ou atividade esportiva complementar, realizada no contra turno com alunos em idade escolar advindos de escolas 
públicas e que estejam inseridas no âmbito de planejamento educacional da Secretária de Educação.
Art. 2º Fica transformado em §1º o atual parágrafo único do art 22, da Lei Complementar nº. 138/2006.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mauro Vargas Candemil
Prefeito Municipal

TOMADA 02/2018-FMS
Publicação Nº 1603274

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 02/2018 – FMS

O MUNICÍPIO DE LAGUNA, através do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com o que estabelece a Lei 8666/93 e alterações, torna 
público que fará realizar Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, para a contrata-
ção de empresa especializada para execução da reforma e paisagismo da Unidade Básica de Saúde no bairro Progresso, no dia 15 de maio 
de 2018, às 14:00 horas. Informações e documentação encontram-se à disposição dos interessados, conforme pedido ao e-mail pmlcom-
pras99@gmail.com, telefone (48)3644.0832 ou na sede, sito à rua Osvaldo Cabral – 140 – centro - Laguna SC, das 13:00 às 19:00 horas
.

Laguna, em 25 de abril de 2018.
Waldomiro Souza Netto
Presidente da COPELI
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Lajeado Grande

Prefeitura

PORTARIA Nº 071/2018 DE 29/03/2018 EXONERA 
ADRIANA INÊS CHIODI DO CARGO COMISSIONADO 
DE CHEFE DE DIVISÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603526

PORTARIA Nº 071/2018
DE 29/03/2018
“EXONERA ADRIANA INÊS CHIODI DO CARGO COMISSIONADO DE 
CHEFE DE DIVISÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NOELI JOSE DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Município do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Legislação em vigor, especialmen-
te o Art. 98 inc. II letra “a” da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 35 da 
Lei Municipal Complementar n. 15/2001 de 26/11/2001.
e CONSIDERANDO o pedido do servidor.

D E C I D E:
Art. 1º - Exonerar ADRIANA INÊS CHIODI do cargo de Chefe de 
Divisão, código 0615 junto a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Habitação.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria cor-
rerão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Lajeado Grande, em 29 de março de 2018.
Noeli José Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora designada

PORTARIA Nº 072/2018 DE 02/04/2018 NOMEIA, 
ADRIANA INÊS CHIODI  PARA O EXERCÍCIO DO 
CARGO DE CHEFE DE SETOR, JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO  
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 1603532

PORTARIA n. 072/2018
De 02.04.2018
“NOMEIA, ADRIANA INÊS CHIODI PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 
DE CHEFE DE SETOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-
SISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

NOELI JOSE DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Município do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Legislação em vigor, especialmen-
te o Art. 98 inc. II letra “a” da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 9º in-
ciso II da Lei Municipal Complementar n. 15/2001 de 26/11/2001.
e CONSIDERANDO ser Cargo em Comissão declarado em lei, de 
livre nomeação e exoneração.

D E C I D E:
Art. 1º -Nomear ADRIANA INÊS CHIODI, para exercer o Cargo de 
Chefe de Setor, Código do Cargo 06.06, junto a Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Habitação com vencimento constante no 
Plano de Cargos e Salários relativo ao respectivo cargo.

§ 1º - Com a nomeação, o respectivo Servidor passou a integrar o 
quadro de Cargos em Comissão de livre nomeação e exoneração, 
constante no Anexo II da Lei Municipal Complementar n. 054/2017 
de 18/12/2017, com dedicação integral.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Lajeado Grande, em 02 de abril de 2018.
Noeli Jose Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora Designada

PORTARIA Nº 073/2018 DE 02/04/2018 DESIGNA 
A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ADRIANA INÊS 
CHIODI PARA EXERCER FUNÇÃO DE ASSISTENTE 
SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA 
ASSITENCIA SOCIAL - CRAS  DO MUNICIPIO DE 
LAJEADO GRANDE SC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 1603538

PORTARIA n. 073/2018
DE 02/04/2018
“DESIGNA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ADRIANA INÊS 
CHIODI PARA EXERCER FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO 
AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DO 
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE SC E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS”.

NOELI JOSE DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Município do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Legislação em vigor.
CONSIDERANDO o ajustamento do quadro de pessoal, às necessi-
dades dos serviços da Assistência Social.
CONSIDERANDO a formação da servidora e registro no CRESS- SC 
n.7994
RESOLVE

Art. 1o - Designar a Servidora Pública Municipal ADRIANA INÊS 
CHIODI, para desempenhar função de Assistente Social junto ao 
Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS do Município de 
Lajeado Grande SC.

Art. 2º - A respectiva Servidora não percebera qualquer tipo de 
gratificação pela designação, não sendo considerado cumulação 
de função.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Lajeado Grande, em 04 de abril de 2018.
Noeli José Dal Magro
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora Designada

PORTARIA Nº 074/2018 DE 02/04/2018 CONCEDE 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEDIANE CERATTO 
RAMPAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603542

PORTARIA n. 074/2018
DE 02/04/2018
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL SEDIANE CERATTO RAMPAZZO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor,
CONSIDERANDO o atestado médico dando conta da necessidade 
do afastamento funcional do respectivo servidor.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor 
público municipal SEDIANE CERATTO RAMPAZZO nos períodos de 
24/03/2018 A 30/03/2018 E 02/04/2018 A 09/04/2018 totalizando 
15 dias.

Art.2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria corre-
rão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, em 02 de abril 2018.
Noeli José Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora Designada

PORTARIA Nº 075/2018 DE 02/04/2018 CONCEDE 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CATIUCIA BETTU E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603546

PORTARIA n. 075/2018
DE 02/04/2018
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL CATIUCIA BETTU E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor,
CONSIDERANDO o atestado médico dando conta da necessidade 
do afastamento funcional do respectivo servidor.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor 
público municipal CATIUCIA BETTU por prazo indeterminado a par-
tir de 29/03/2018.
Art.2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria corre-
rão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, em 02 de abril 2018.
Noeli José Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora Designada

PORTARIA Nº 076/2018 DE 13/04/2018 ALTERA 
PORTARIA 074/2018 DE 02/04/2018 CONCEDE 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEDIANE CERATTO 
RAMPAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603548

PORTARIA n. 076/2018
DE 13/04/2018

ALTERA PORTARIA 074/2018 DE 02/04/2018 CONCEDE LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL SEDIANE CERATTO RAMPAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor,
CONSIDERANDO os atestados médicos dando conta da necessida-
de do afastamento funcional do respectivo servidor.

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar portaria n. 074/2018 que conceder licença para 
tratamento de saúde ao servidor público municipal SEDIANE CE-
RATTO RAMPAZZO por mais 10 dias a partir de 10/04/2018 totali-
zando 25 dias.

Art.2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria corre-
rão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, em 13 de abril 2018.
Noeli José Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora Designada

PORTARIA Nº 077/2018 DE 23/04/2018 CONCEDE 
FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO  MUNICIPAL 
RUDICLEI TOFFOLO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603551

PORTARIA n.077/2018
DE 23/04/2018
"CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RUDICLEI 
TOFFOLO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

NOELI JOSE DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor, especialmente o art. 
61 inc. I e art. 68 da Lei Complementar Municipal n. 15/2001 de 
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26/11/2001.

DECIDE:
Art. 1º - Conceder Férias ao Servidor Público Municipal RUDICLEI 
TOFFOLO pelo prazo de 15 dias, de 23 de abril de 2018 a 07 de 
maio de 2018, sendo pago o adicional de férias correspondente a 
1/3 da remuneração.

Parágrafo Único - O período aquisitivo corresponde de 01 de feve-
reiro de 2017 a 31 de janeiro de 2018.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, cor-
rerão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, 23 de abril de 2018.
Noeli Jose Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora designada

PORTARIA Nº 078/2018 DE 25/04/2018 ALTERA 
PORTARIA 074/2018 DE 02/04/2018 CONCEDE 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEDIANE CERATTO 
RAMPAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603556

PORTARIA n. 078/2018
DE 25/04/2018

ALTERA PORTARIA 074/2018 DE 02/04/2018 CONCEDE LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNI-
CIPAL SEDIANE CERATTO RAMPAZZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor,
CONSIDERANDO o resultado de pericia do INSS.

RESOLVE:
Art. 1º - Alterar portaria n. 074/2018 que conceder licença para 
tratamento de saúde ao servidor público municipal SEDIANE CE-
RATTO RAMPAZZO até a data de 05/05/2018.

Art.2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria corre-
rão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, em 25 de abril 2018.
Noeli José Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora Designada

PORTARIA Nº 079/2018 DE 25/04/2018 CONCEDE 
FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO  MUNICIPAL 
RICARDO LUIZ TOME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603557

PORTARIA n.079/2018
DE 25/04/2018

"CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RICARDO 
LUIZ TOME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

NOELI JOSE DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor, especialmente o art. 
61 inc. I e art. 68 da Lei Complementar Municipal n. 15/2001 de 
26/11/2001.

DECIDE:
Art. 1º - Conceder Férias ao Servidor Público Municipal RICARDO 
LUIZ TOME, sendo que 10 dias serão convertidos em abono pecu-
niário no mês de abril de 2018 e 10 dias de gozo de 02/05/2018 a 
11/05/2018, sendo pago o adicional de férias correspondente a 1/3 
da remuneração do período.

Parágrafo Único - O período aquisitivo corresponde de 02 de maio 
de 2016 a 01 de maio de 2017.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, cor-
rerão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, 25 de abril de 2018.
Noeli Jose Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora designada

PORTARIA Nº 080/2018 DE 25/04/2018 CONCEDE 
FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO  MUNICIPAL 
MARCIA DE SOUZA NUNES RAMPAZZO E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 1603563

PORTARIA n.080/2018
DE 25/04/2018
"CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARCIA 
DE SOUZA NUNES RAMPAZZO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

NOELI JOSE DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a legislação em vigor, especialmente o art. 
61 inc. I e art. 68 da Lei Complementar Municipal n. 15/2001 de 
26/11/2001.

DECIDE:

Art. 1º - Conceder Férias ao Servidor Público Municipal MARCIA DE 
SOUZA NUNES RAMPAZZO pelo prazo de 30 dias, de 02 de maio 
de 2018 a 31 de maio de 2018, sendo pago o adicional de férias 
correspondente a 1/3 da remuneração.

Parágrafo Único - O período aquisitivo corresponde de 06 de abril 
de 2017 a 05 de abril de 2018.
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Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, cor-
rerão à conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande, 25 de abril de 2018.
Noeli Jose Dal Magro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra e local de costume.
Mariana Kahler
Servidora designada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 003/2018 
PREGÃO PRESENCIAL FMS - REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 003/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATORIAIS 
PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRÓTESE 
TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO 
MÃO DE OBRA E MATERIAL

Publicação Nº 1603624

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. FMS Nº. 003/2018
Edital: PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 003/2018
Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: Registro de preços para contratação de Empresa Especia-
lizada em Serviços Laboratoriais para elaboração e confecção de 
Prótese Total e Prótese Parcial Removível, incluindo mão de obra e 
material, para atendimento aos pacientes da Rede Básica de Saúde 
do Município de Lajeado Grande, de acordo com o Programa Brasil 
Sorridente – Saúde Bucal, na quantidade estimada constante do 
ANEXO I – Termo de Referência.
Entrega dos Envelopes: até às 08h15min do dia 14 de maio de 
2018
Abertura dos Envelopes: 08h15min do dia 14 de maio de 2018
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte en-
dereço e horários: Rua Vitória, n° 503, de Segunda à Sexta, das 
07h30min às 11h30min e das 13h00min. às 17h00min, pelo fone 
(0**49) 3355.0012 ou na pagina eletrônica do município www.
lajeadogrande.sc.gov.br.

Lajeado Grande/SC, 25 de abril de 2018. NOELI JOSÉ DAL MAGRO, 
Prefeito Municipal.

http://www.lajeadogrande.sc.gov.br
http://www.lajeadogrande.sc.gov.br
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Lauro Muller

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/FHHL/2018
Publicação Nº 1603330

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/FHHL/2018
Data e horário da sessão de abertura: 09/05/2018 9 horas.
Local: Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC, situado na Rua Valter Veterlly, 239, Centro, do Município de Lauro Muller - SC.
Objeto: contratação de empresas do ramo pertinente para prestação de serviços médicos de ortopedia, para atender as demandas da Fun-
dação Hospitalar Henrique Lage para o exercício de 2018.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras e Licitações de 
Lauro Muller, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (48) 3464.3122, através do endereço eletrônico 
compraselicitacaopmlm@gmail.com e disponível em www.lauromuller.sc.gov.br.

Lauro Muller, 25 de abril de 2018.
Genivaldo da Silva
Pregoeiro

mailto:compraselicitacaopmlm@gmail.com
http://www.lauromuller.sc.gov.br/
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Lebon Regis

Prefeitura

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS - SC RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
07/2018. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2018.

Publicação Nº 1603536

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS - SC
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 07/2018. Processo Licitatório nº 22/2018.
OBJETO: Aquisição de mobiliário, sendo: 40 (quarenta) cadeiras empilhável, modelo 1002, espuma laminada 40 mm, revestimento em 
tecido poliéster, encosto com espuma laminhada de 30 mm, estrutura tubo 20 x 20, sapatas articuladas com ponteiras injetadas, pintura a 
pó, tipo híbrida.. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20 de abril de 2018. LICITANTE HOMOLOGADO: ARAUCÁRIA ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA - ME - CNPJ: 10.687.632/0001-29, com o valor total de R$ 7.994,00 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais). Lebon Regis, 20 
de abril de 2018.
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO - PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº IN02/2018.  PROCESSO Nº 09/2018.
Publicação Nº 1604019

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN02/2018.
PROCESSO Nº 09/2018.
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS COMO AUXILIO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPI-
TALAR DE CURITIBANOS - HELIO DOS ANJOS ORTIZ, EM CONTRAPARTIDA PRESTARÁ SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.286/2009 E N°1.586/2017 QUE 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ENTIDADE. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 25/04/2018. LICITANTES HOMOLO-
GADOS: HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ - CNPJ: 95.991.113/0001-02, com o valor total de R$ 96.000,00.
Lebon Regis, 25 de abril de 2018.
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO - PREFEITO MUNICIPAL
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Leoberto Leal

Prefeitura

DECRETO N.º 026/2018
Publicação Nº 1603927

DECRETO N.º 026, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

"Decreta Ponto Facultativo de Trabalho no Âmbito do
Serviço Público Municipal e dá outras Providências."

VITOR NORBERTO ALVES, Prefeito Municipal de Leoberto Leal/SC, no uso de suas atribuições legais, e com base no art.66, inciso VII, da 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o feriado nacional do dia do trabalho a ser comemorado no dia 1º (primeiro) de maio, terça–feira, do corrente ano;

CONSIDERANDO, a economicidade para o erário, e sem causar prejuízo da prestação de serviço à população;
DECRETA:
Art. 1° Fica decretado ponto facultativo de trabalho no âmbito da Administração Pública Municipal, no dia 30 (trinta) de abril, segunda–feira.
Art. 2° No Centro de Saúde Santa Paulina, durante o Ponto Facultativo os atendimentos serão realizados da seguinte forma:
I. Segunda-feira - 30/04 - Fechado, atendimento em regime de urgência e emergência.
II. Terça-feira - 1º/05 (Feriado): Fechado - atendimento em regime de urgência e emergência.
Art. 3° No dia 30 (trinta) de abril, segunda-feira, o serviço de coleta de lixo será realizado normalmente a ser disciplinado pelo responsável 
do setor.
Art. 4° Caso haja necessidade justificada por interesse público, calamidade pública, motivo ou força maior, os servidores poderão ser con-
vocados para o trabalho.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leoberto Leal, 25 de abril de 2018.
VITOR NORBERTO ALVES
Prefeito Municipal
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Lindóia do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº01/2018
Publicação Nº 1603466

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018

APROVA AS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lindóia do Sul/SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 67, parágrafo 
único da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele.

DECRETA

Art. 1º. Ficam aprovadas as Contas do Exercício de 2016 do Prefeito Municipal de Lindóia do Sul.

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JUCEMAR CASON
Presidente do Legislativo Municipal
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Lontras

Prefeitura

RETIFICAÇÃO EDITAL 27/2018
Publicação Nº 1603491

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.˚ 27/2018
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR. Alteração do item 
6.4.2 do Edital e alteração da data da entrega e abertura dos envelopes. Entrega dos Envelopes: 09/05/2018 até as 08h30mim. Abertura 
dos Envelopes: 09/05/2018 às 09 horas. Maiores Informações junto a Prefeitura Municipal sito a Praça Henrique Schroeder, n.º 1, Centro 
ou pelo site www.lontras.sc.gov.br – Fone: 3523-9400, no horário de expediente em vigor. Lontras, 25 de abril de 2018. MARCIONEI HIL-
LESHEIM. Prefeito.

http://www.lontras.sc.gov.br
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Luiz Alves

Prefeitura

DECRETO N.º 61/2018
Publicação Nº 1603428

DECRETO N.º 61/2018
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suple-
mentar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
167, inciso VI da Constituição Federal e pelo inciso I do artigo 12 
da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 – Lei Municipal n.º 
1.704, de 23 de novembro de 2017;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) ao orçamento municipal vigen-
te:
Órgão: 18 – Fundo Municipal de Defesa Civil
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Defesa Civil
06.182.0009.1.015 – Obras de Defesa: Prevenção, Reconstrução 
e Recuperação
(5) 4.4.90.00.00.00.00.00.00.02.1018.0 (0.1.0034) – Aplicações 
Diretas --------------------R$ 1.000.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recur-
sos provenientes do excesso de arrecadação apurado no exercício 
de 2018, por conta de recursos do Apoio às Obras Preventivas 
de Desastres, na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 24 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 62/2018
Publicação Nº 1603431

DECRETO N.º 62/2018
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suple-
mentar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Cata-
rina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
167, inciso VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso II da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2018 - Lei Municipal n.º 1.704, de 
23 de novembro de 2017;

DECRETA:
Art. 1o Fica aberto um crédito adicional suplementar de R$ 
21.555,36 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos) ao orçamento municipal vigente:
Órgão: 09 – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Unidade: 01 – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

23.695.0008.2.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo
(52) 3.1.71.00.00.00.00.00.00.00.0500.0 (0.1.0000) – Trans. a 
Consórcios Públicos R$ 5.325,46
(54) 3.3.71.00.00.00.00.00.00.00.0500.0 (0.1.0000) – Trans. a 
Consórcios Públicos R$ 14.111,37
(57) 4.4.71.00.00.00.00.00.00.00.0500.0 (0.1.0000) – Trans. a 
Consórcios Públicos R$ 2.118,53
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com re-
cursos provenientes da anulação da dotação abaixo descrita, na 
mesma importância:
Órgão: 09 – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Unidade: 01 – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
23.695.0008.2.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo
(55) 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.0500.0 (0.1.0000) – Aplicações 
Diretas R$ 21.555,36
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 24 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N.º 63/2018
Publicação Nº 1603433

DECRETO N.º 63/2018
Estabelece ponto facultativo nas Repartições do Poder Executivo do 
Município de Luiz Alves.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e pelos incisos IV e VI do artigo 47 da Lei 
Orgânica do Município;

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o dia 30 de abril de 2018 como ponto 
facultativo para todos os órgãos e entidades da Administração Pú-
blica do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. Na data prevista no caput deste artigo poderá 
haver convocação especial de alguns servidores em caso de ne-
cessidade.
Art. 2º Não serão suspensas, no dia descrito no artigo 1º deste 
Decreto, as atividades consideradas de natureza essencial, quais 
sejam: prestadas pela concessionária do serviço de abastecimento 
de água (CASAN), referente aos serviços de plantão; pela Funda-
ção Médica Assistencial ao Trabalhador Rural de Luiz Alves, que de-
verá manter em funcionamento o plantão médico, atendimento de 
urgência e emergência; pela Secretaria Municipal de Educação, que 
deverá manter em funcionamento os Centros de Educação Infantil; 
pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá manter em funcio-
namento o plantão de ambulância; e pela Secretaria Municipal de 

http://www.luizalves.sc.gov.br
http://www.luizalves.sc.gov.br
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Obras e Planejamento, referente aos serviços de coleta de lixo e 
limpeza pública.
Art. 3º A jornada de trabalho que, por força deste Decreto, foi 
suspensa, deverá ser compensada ulteriormente, ficando cada Se-
cretaria com a atribuição de fazê-la de acordo com sua necessidade 
e conveniência.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 24 de abril de 2018.

MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO 17/2018 - CONCURSO PÚBLICO 01/2016
Publicação Nº 1603652

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DE POSSE Nº 17/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES – SC, por meio de seu Secretário Municipal de Adminis-
tração, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Luiz Alves – SC e considerando a homologação final 
do resultado do Concurso Público nº 01/2016 para provimento de cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município, CONVOCA os 
candidatos habilitados e aprovados conforme relação constante no Anexo I deste edital, com vistas à nomeação e posse dos respectivos 
cargos efetivos, observadas as seguintes condições:

DA ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. Os candidatos relacionados no Anexo I deste edital, após receberem a convocação, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Ad-
ministração, com sede da Prefeitura Municipal de Luiz Alves, situada na Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves – SC, no prazo de até 
02 (dois) dias úteis, no horário compreendido entre às 08:00h às 12:00h, para assinar o termo de interesse na vaga.
1.1. O candidato convocado, que não quiser ser nomeado, poderá requerer sua reclassificação para o último lugar dos classificados.
1.2. Manifestado o interesse na vaga, o candidato terá até 30 (trinta) dias para entregar a documentação relacionada no Anexo II e os 
exames relacionados no Anexo III deste Edital.
1.3. Por ordem de chegada dos candidatos, caso haja necessidade, serão distribuídas senhas, limitadas à capacidade de atendimento da 
Secretaria Municipal de Administração.
1.4. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante do Anexo II e III acarretará o 
não cumprimento da exigência do item 1.
1.5. O não comparecimento nos termos do item 1 acima implicará a renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito 
à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
DOS EXAMES MÉDICOS
2. Os candidatos deverão apresentar os exames constantes do ANEXO III do presente Edital, devidamente acompanhados de atestado 
de saúde física e mental realizado por um Médico do Trabalho, munidos dos exames clínicos constantes do referido anexo, sendo que, 
ausentes os documentos exigidos, o Município de Luiz Alves irá convocar os classificados e aprovados no referido concurso público em sua 
substituição, obedecendo à ordem legal.
2.1. Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste edital, além de atender ao que determina o item 2, 
deverão apresentar laudo e/ou atestado médico identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo máximo de 
30 dias).
DOS ATOS DE NOMEAÇÃO
3. A publicação dos atos de nomeação se dará por meio de edital, obedecendo ao disposto no parágrafo único, do artigo 13, do Decreto 
Municipal nº 62/2014.
DA POSSE
4. Cumpridas as exigências constantes do item 3 deste Edital, o candidato deverá se apresentar em 03 (três) dias úteis à Secretaria Muni-
cipal de Administração para ser empossado e receber instruções sobre o local de trabalho para o qual será designado.
5. Da data da posse, o candidato terá 01 (um) dia útil para apresentar-se no seu local de trabalho, devendo o servidor iniciar suas ativi-
dades funcionais imediatamente a sua apresentação, que será atestada pelo Secretário Municipal e/ou Diretor da repartição à qual ficará 
subordinado.
Luiz Alves, 25 de abril de 2018.

GILMAR DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N.º 17/2018
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

Psicólogo(a)
Nº Inscrição Candidato
294662 Nayara Thais Scola

ANEXO II – EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 17/2018
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2016

http://www.luizalves.sc.gov.br
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. 01 (uma) Foto 3 X 4;
2. Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS
3. Cópia do PIS/PASEP
4. Apresentação do original e cópia legível dos seguintes documentos:
4.1. CPF;
4.1.1. Declaração de Imposto de Renda (caso seja isento de apresentar a declaração, deverá apresentar comprovante de situação regular 
do CPF emitido pelo site: <https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>);
4.2. Cédula de Identidade (RG) ou de Órgão de Classe Profissional no caso de carreira regulamentada;
4.3. Titulo de eleitor;
4.4. Certidão de quitação eleitoral (comprovante de votação 2016 ou quitação eleitoral emitido pelo site: <http://www.tse.jus.br/eleitor-e
-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>);
4.5. Certidão de Casamento ou de Nascimento, se solteiro;
4.6. Certidão de Nascimento de filhos com até 18 (dezoito) anos, se tiver;
4.7. Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 (seis) anos;
4.8. Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
4.9. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
4.10. Comprovante de residência atualizado;
4.11. Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional e/ou cópia da Carteira de Registro nos conselhos, 
devidamente acompanhada da certidão de situação de regularidade;
4.12. Carteira de habilitação (para o cargo de motorista na categoria exigida);
4.13. Certidão negativa de ações cíveis e criminais (expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Justiça Federal de Santa Catarina 
pelo site:
< https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do> e pelo site: < https://www2.trf4.jus.br/trf4/>);
5. Declaração/Relação de Bens assinada (modelo em anexo), podendo ser substituída pela declaração do imposto de renda;
6. Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, que gere im-
pedimento legal (modelo em anexo);
7. Termo de interesse no Cargo preenchido e assinado pelo candidato (modelo em anexo);
8. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
9. Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidade no exercício de cargo na Administração Pública (modelo anexo);
10. Documentação para abertura de conta no banco:
10.1. 02 (duas) cópias do CPF;
10.2. 02 (duas) cópia do RG;
10.3. 01 (duas) cópias do comprovante de residência.
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro, nos termos da Lei, que nesta data, possuo os seguintes bens:

( ) Não possuo bens a declarar.

( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

IMÓVEIS
Endereço Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

VEÍCULOS

Tipo Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

OUTROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTES DE RENDA

NOME COMPLETO:                 ________________________________________

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
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CARGO: ________________________________________________

Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura
ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu, ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________, inscrito(a) no CPF nº 
_____________________, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público, que não exerço emprego ou função pública em 
quaisquer das esferas (Federal, Estadual ou Municipal) que gere impedimento legal nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal, não comprometendo, desta forma, minha admissão para o cargo de ________________________, deste Poder.
E, por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei.

Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do Candidato

ANEXO II
TERMO DE INTERESSE NO CARGO
Eu, ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e inscrito(a) no 
CPF nº ______________________, frente à aprovação no Concurso Público (Edital nº 01/2016) da Prefeitura Municipal de Luiz Alves – SC, 
CONFIRMO O INTERESSE de tomar posse no Cargo de _____________________________, nos termos da legislação municipal em vigor.
Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do candidato

ANEXO II
TERMO DE NÃO INTERESSE NO CARGO

Eu, _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e inscrito(a) no CPF 
nº ______________________, frente à aprovação no Concurso Público n.º 01/2016, do Município de Luiz Alves – SC, DECLARO NÃO TER 
INTERESSE de tomar posse no cargo de _____________________________, no presente momento, requerendo minha reclassificação, nos 
termos do item 12.3.8, do Edital n.º 01/2016.
Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do candidato

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e inscrito(a) no CPF nº 
______________________, declaro para os devidos fins, que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidade disciplinares, 
inclusive, as previstas na Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), conforme legislação aplicável.
E, por ser verdade, firmo a presente declaração.
Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do candidato

ANEXO III – EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
1. Hemograma;
2. Glicemia;
3. Sorologia para LUES;
4. Parcial de Urina;
5. Raio-X de toráx com laudo;
6. Raio-X lombar – Sacra-AP e Perfil com laudo (para os cargos de motorista, operário braçal, operador de máquinas, zelador, atendente de 
educação infantil, professor de educação infantil e professor de séries iniciais);
7. Creatinina;
8. Transaminases;
9. Laudo Otorrinolaringológico com vídeo-laringoscopia (para o cargo de atendente de educação infantil, professor de séries iniciais e pro-
fessor;
10. Audiometria;
11. ECG de repouso (para os candidatos com mais de 35 anos);
12. Eletrocardiograma (para candidatos maiores de 30 anos).
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EDITAL DE CHAMAMENTO 19/2018 - PROCESSO SELETIVO 01/2017
Publicação Nº 1603651

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 19/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES – SC, por meio de seu Secretário Municipal de Adminis-
tração, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Luiz Alves – SC e, considerando a homologação final 
do resultado do Processo Seletivo n.º 01/2017 para provimento de vagas em caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de setembro de 2002, ao Quadro Específicos de Empregos Públicos do 
Município de Luiz Alves, CONVOCA os candidatos habilitados e aprovados conforme relação constante no Anexo I deste Edital, observadas 
as seguintes condições:
DA ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. Os candidatos relacionados no Anexo I deste Edital, após receberem a convocação, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Ad-
ministração, com sede da Prefeitura Municipal de Luiz Alves, situada na Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves – SC, no prazo de até 
03 (três) dias úteis, no horário compreendido entre às 08:00h às 12:00h, para assinar o termo de interesse na vaga.
1.1. O candidato convocado que não quiser ser admitido poderá requerer sua reclassificação para o último lugar dos classificados.
1.2. Manifestado o interesse na vaga, o candidato terá até 10 (dez) dias para entregar a documentação relacionada no Anexo II e os exames 
relacionados no Anexo III deste Edital.
1.3. Por ordem de chegada dos candidatos, caso haja necessidade, serão distribuídas senhas, limitadas à capacidade de atendimento da 
Secretaria Municipal de Administração.
1.4. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante do Anexo II e III acarretará o 
não cumprimento da exigência do item 1.
1.5. O não comparecimento nos termos do item 1 acima implicará a renúncia tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito 
à vaga para o qual o candidato foi aprovado.
DOS EXAMES MÉDICOS
2. Os candidatos deverão apresentar os exames constantes do ANEXO III do presente Edital, devidamente acompanhados de atestado 
de saúde física e mental realizado por um Médico do Trabalho, munidos dos exames clínicos constantes do referido anexo, sendo que, 
ausentes os documentos exigidos, o Município de Luiz Alves irá convocar os classificados e aprovados no referido Processo Seletivo em sua 
substituição, obedecendo à ordem legal.
2.1. Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste Edital, além de atender ao que determina o item 2, 
deverão apresentar laudo e/ou atestado médico identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo máximo de 
30 dias).
DOS ATOS DO CHAMAMENTO
3. As publicações dos atos de chamamento se darão por meio de edital, obedecendo ao disposto no parágrafo único, do artigo 13, do De-
creto Municipal n.º 62, de 16 de setembro de 2014, e do Decreto Municipal n.º 50, de 21 de junho de 2017.
DA ADMISSÃO
4. Cumpridas as exigências constantes do item 3 deste Edital, o candidato deverá se apresentar em 03 (três) dias úteis à Secretaria Muni-
cipal de Administração para ser admitido e receber instruções sobre o local de trabalho para o qual será designado.
5. Da data da admissão, o candidato terá 01 (um) dia útil para apresentar-se no seu local de trabalho, devendo o servidor iniciar suas ati-
vidades funcionais imediatamente a sua apresentação, que será atestada pelo Secretário Municipal e/ou Diretor da repartição à qual ficará 
subordinado.
Luiz Alves, 25 de abril de 2018.

GILMAR DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I – EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 19/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2017
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

Motorista (Secretaria Municipal de Obras e Planejamento)
N.º Inscrição Candidato
0000095 Alam Monsini

ANEXO II – EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 19/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2017

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. 01 (uma) Foto 3 X 4;
2. Cópia da Carteira de Trabalho – CTPS
3. Cópia do PIS/PASEP
4. Apresentação do original e cópia legível dos seguintes documentos:
4.1. CPF;
4.1.1. Declaração de Imposto de Renda (caso seja isento de apresentar a declaração, deverá apresentar comprovante de situação regular 
do CPF emitido pelo site: <https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>);
4.2. Cédula de Identidade (RG) ou de Órgão de Classe Profissional no caso de carreira regulamentada;
4.3. Titulo de eleitor;
4.4. Certidão de quitação eleitoral (comprovante de votação 2016 ou quitação eleitoral emitido pelo site: <http://www.tse.jus.br/
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eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>);
4.5. Certidão de Casamento ou de Nascimento, se solteiro;
4.6. Certidão de Nascimento de filhos com até 18 (dezoito) anos, se tiver;
4.7. Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 (seis) anos;
4.8. Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
4.9. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
4.10. Comprovante de residência atualizado;
4.11. Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional e/ou cópia da Carteira de Registro nos conselhos, 
devidamente acompanhada da certidão de situação de regularidade;
4.12. Carteira de habilitação (para o cargo de motorista na categoria exigida);
4.13. Certidão negativa de ações cíveis e criminais (expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Justiça Federal de Santa Catarina 
pelo site:
< https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do> e pelo site: < https://www2.trf4.jus.br/trf4/>);
5. Declaração/Relação de Bens assinada (modelo em anexo), podendo ser substituída pela declaração do imposto de renda;
6. Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, que gere im-
pedimento legal (modelo em anexo);
7. Termo de interesse no Cargo preenchido e assinado pelo candidato (modelo em anexo);
8. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
9. Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidade no exercício de cargo na Administração Pública (modelo anexo);
10. Documentação para abertura de conta no banco:
10.1. 02 (duas) cópias do CPF;
10.2. 02 (duas) cópia do RG;
10.3. 01 (duas) cópias do comprovante de residência.
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro, nos termos da Lei, que nesta data, possuo os seguintes bens:

( ) Não possuo bens a declarar.

( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

IMÓVEIS
Endereço Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

VEÍCULOS

Tipo Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

OUTROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTES DE RENDA

NOME COMPLETO:                 ________________________________________

CARGO: ________________________________________________

Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu, ________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ________________, inscrito(a) no CPF n.º 
_____________________, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público, que não exerço emprego ou função pública em 
quaisquer das esferas (Federal, Estadual ou Municipal) que gere impedimento legal nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição 
Federal, não comprometendo, desta forma, minha admissão para o cargo de ________________________, deste Poder.
E, por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei.

Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do Candidato
ANEXO II
TERMO DE INTERESSE NA VAGA

Eu, ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ________________ e inscrito(a) no 
CPF n.º ______________________, frente à aprovação no Processo Seletivo (Edital nº 01/2017) da Prefeitura Municipal de Luiz Alves – SC, 
CONFIRMO O INTERESSE de ser admitido(a) na vaga de _____________________________, nos termos da legislação municipal em vigor.
Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do candidato

ANEXO II
TERMO DE NÃO INTERESSE NA VAGA

Eu, _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ________________ e inscrito(a) no CPF 
n.º ______________________, frente à aprovação no Processo Seletivo n.º 01/2017, do Município de Luiz Alves – SC, DECLARO NÃO TER 
INTERESSE de ser admitido(a) na vaga de _____________________________, no presente momento, requerendo minha reclassificação, 
nos termos do item 12.3.8, do Edital n.º 01/2017.
Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do candidato

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e inscrito(a) no CPF n.º 
______________________, declaro para os devidos fins, que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidade disciplinares, 
inclusive, as previstas na Lei Complementar n.º 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), conforme legislação aplicável.
E, por ser verdade, firmo a presente declaração.
Luiz Alves, _______/ _______ /_______.

Assinatura do candidato
ANEXO III – EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 19/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2017
RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

1. Hemograma;
2. Glicemia;
3. Sorologia para LUES;
4. Parcial de Urina;
5. Raio-X de toráx com laudo;
6. Raio-X lombar – Sacra-AP e Perfil com laudo (para os cargos de motorista, operário braçal, operador de máquinas, zelador, atendente de 
educação infantil, professor de educação infantil e professor de séries iniciais);
7. Creatinina;
8. Transaminases;
9. Laudo Otorrinolaringológico com vídeo-laringoscopia (para o cargo de atendente de educação infantil, professor de séries iniciais e pro-
fessor;
10. Audiometria;
11. ECG de repouso (para os candidatos com mais de 35 anos);
12. Eletrocardiograma (para candidatos maiores de 30 anos).
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EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 05/2018 (PREFEITURA)

Publicação Nº 1603486

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

TERMO DE ALTERAÇÃO DE DATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE QUE 
SE COMPÕE DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEI-
CULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, PRO-
MOÇÕES, MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO GRÁFICA E 
ELETRÔNICA, PROJETOS PUBLICITÁRIOS, EVENTOS E OUTROS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES REALIZADAS PELA DIVI-
SÃO DE COMUNICAÇÃO, DE ACORDO COM O BRIEFING 01/2018 
E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCA-
TÓRIO.
Por motivos inerentes à Administração, fica prorrogado o prazo de 
abertura dos envelopes para dia 09/05/2018, às 13h: 30min.
Luiz Alves, 25 de abril de 2018.
Marcos Pedro Veber – Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 28/2018 
(PREFEITURA)

Publicação Nº 1603084

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – MODO EXCLUSIVO PARA MEI, MI-
CRO EMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, RO-
TATIVA, ARADO E GRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE DE LUIZ ALVES.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Entrega da Proposta e Documentação: até às 08h45min horas do 
dia 14/05/2018, na Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Erich 
Gielow, nº 35, Centro, Luiz Alves/SC.
Abertura: 09h00min horas do dia 14/05/2018.
Credenciamento: Juntamente à entrega dos envelopes supracita-
dos.
Retirada do Edital: in loco ou no site www.luizalves.sc.gov.br, no 
ícone licitações.
Informações: Pelo telefone (47) 3377-8614 ou in loco das 08h00min 
às 12h00min horas e das 13h30min às 17h00min horas.
Luiz Alves, 25 de abril de 2018.
Marcos Pedro Veber – Prefeito Municipal

PORTARIA 213/2018
Publicação Nº 1603741

PORTARIA N.º 213/2018
Rescinde contrato de servidora admitida em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de 
setembro de 2002, que autoriza a Administração Pública Municipal 

a contratar servidor por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir o contrato da servidora Sr.ª MARCELA DERETTI 
HOCHSPRUNG, admitida em caráter temporário, junto à Secretaria 
Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 02 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 226/2018
Publicação Nº 1603249

PORTARIA N.º 226/2018

Institui a Comissão Permanente de Licitação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 51 da Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o critério de formação 
das comissões de licitações;

RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão Permanente de Licitação, incumbida do 
recebimento e da avaliação dos processos de licitação do Município 
de Luiz Alves/SC, ficando assim composta:
a) Presidente: CÍCERO GRAF (servidor efetivo) – Matrícula n.º 
4073.05;
b) Membro: RAFAEL VIEIRA (servidor efetivo) - Matrícula n.º 
234862.01;
c) Membro: JULIA AKEMI SUGIUCHI (servidora nomeada para o 
cargo em comissão de Diretora do Departamento Parlamentar e 
Administrativo);
d) Membro: EDNA KULKAMP DA SILVA (servidora contratada, em 
caráter temporário, para desempenhar a função de auxiliar admi-
nistrativa).
Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 18/2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 12 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

http://www.luizalves.sc.gov.br/
http://www.luizalves.sc.gov.br
http://www.luizalves.sc.gov.br
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PORTARIA 227/2018
Publicação Nº 1603250

PORTARIA N.º 227/2018
Designa Pregoeiro e Equipe de Apoio

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o qual estabelece os critérios 
para designar o pregoeiro e respectiva equipe de apoio para os 
processos de licitação da modalidade pregão;

RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor efetivo JOÃO DEVILART BRONDI DOS 
SANTOS - Matrícula n.º 234861.01, como Pregoeiro Municipal para 
atuar nas licitações na modalidade pregão, por período indetermi-
nado.
Art. 2º Designar o servidor efetivo CÍCERO GRAF - Matrícula n.º 
4073.05 e o servidor contratado, em caráter temporário, para de-
sempenhar a função de auxiliar administrativo, GABRIEL FABRÍCIO 
GONÇALVES, para comporem a Equipe de Apoio, por período in-
determinado.
Art. 3º As atribuições dos servidores acima designados estão con-
tidas no Decreto Municipal n.º 40/2007.
Art. 4º Fica revogada a portaria n.º 68/2017.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 12 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 234/2018
Publicação Nº 1603747

PORTARIA N.º 234/2018
Contrata servidora em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de 
setembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 1.676, de 21 de 
junho de 2017, que autoriza a Administração Pública Municipal a 
contratar servidor por tempo determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas para fins de justifi-
car a necessidade de excepcional interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, a servidora Sr.ª ZILDA 
JOSETE DE SOUZA JUNKES, para desempenhar a função de zela-
dora, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, em razão de sua aprovação no Processo Seletivo Simpli-
ficado n.º 01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 13 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 235/2018
Publicação Nº 1603750

PORTARIA N.º 235/2018

Contrata servidor em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de 
setembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 1.676, de 21 de 
junho de 2017, que autoriza a Administração Pública Municipal a 
contratar servidor por tempo determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas para fins de justifi-
car a necessidade de excepcional interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, o servidor Sr. PAULO DE 
OLIVEIRA DA SILVA, para desempenhar a função de auxiliar admi-
nistrativo, junto à Secretaria Municipal de Administração, em razão 
de sua aprovação no Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 16 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 236/2018
Publicação Nº 1603753

PORTARIA N.º 236/2018

Amplia a carga horária de servidora admitida em caráter tempo-
rário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de 
setembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 1.676, de 21 de 
junho de 2017, que autoriza a Administração Pública Municipal a 
contratar servidor por tempo determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas para fins de justifi-
car a necessidade de excepcional interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária da servidora Sr.ª CAMILA DAIANE 
CORREIA LONGEN, admitida, em caráter temporário, para desem-
penhar a função de professora de anos iniciais, junto à Secretaria 

http://www.luizalves.sc.gov.br
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Municipal de Educação, em razão de sua aprovação no Processo 
Seletivo Simplificado n.º 02/2017, para 40 (quarenta horas) se-
manais.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 03 de abril de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 18 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 239/2018
Publicação Nº 1603758

PORTARIA N.º 239/2018

Contrata servidora em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de 
setembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 1.676, de 21 de 
junho de 2017, que autoriza a Administração Pública Municipal a 
contratar servidor por tempo determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas para fins de justifi-
car a necessidade de excepcional interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, a servidora Sr.ª DERLI DE 
FATIMA LEAL DE LIMA, para desempenhar a função de zeladora, 
junto à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 19 de abril de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 24 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 240/2018
Publicação Nº 1603761

PORTARIA N.º 240/2018

Contrata servidora em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catari-
na, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica 
do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de 
setembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n.º 1.676, de 21 de 
junho de 2017, que autoriza a Administração Pública Municipal a 
contratar servidor por tempo determinado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas para fins de justifi-
car a necessidade de excepcional interesse público;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, a servidora Sr.ª TELMA 
VERISSIMA, para desempenhar a função de zeladora, junto à Se-
cretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos ao dia 12 de abril de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 24 de abril de 2018.
MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, no Paço Municipal
e no site da Prefeitura de Luiz Alves -
www.luizalves.sc.gov.br

Gilmar da Silva
Secretário Municipal de Administração

http://www.luizalves.sc.gov.br
http://www.luizalves.sc.gov.br
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Luzerna

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 006.18
Publicação Nº 1603030

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 006/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
VALIDADE: 12 (doze) MESES
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018, presentes de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA, órgão 
gestor, representado neste ato por seu Gestor LUIS FERNANDO DAHMER PERUCHINI, e Secretaria da Fazenda e Administração do Município 
de Luzerna/SC, órgão gerenciador, no uso de suas atribuições, RESOLVE registrar os preços ofertados pelas empresas:

1 – METALURGICA FLEX FITNESS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada Municipal Edgard Archimedes Belchior, 
nº 1655, Bairro Zona Rural, na cidade de Cedral (SP), CEP: 15.895-000 inscrita no CNPJ sob o nº 13.898.616/0001-73, neste ato repre-
sentada por seu representante legal, ÁLVARO LOPES GASPARINI, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade nº 
30.037.642 e inscrito no CPF/MF sob o nº 262.937.398-33, doravante denominado FORNECEDOR 1;

Classificadas para fornecimento dos objetos constantes do Edital de Processo Licitatório FMS nº 005/2018, Pregão Presencial nº 001/2018, 
observando-se fielmente as disposições deste, inclusive das propostas apresentadas, que ora integram este instrumento de registro de 
preço, independente de transcrição, e, também, pelas cláusulas a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DO PREÇO
0.1. A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para a aquisição, de forma parcelada, de móveis e materiais diversos desti-
nados ao Fundo Municipal de Saúde, tudo em conformidade com as especificações constantes no Anexo I e demais condições estabelecidas 
em Edital, conforme tabela discriminativa abaixo:

Item Quant. Unid. Descrição Preço Unit. Preço Total

2 2,00 UN ESTANTE PARA COLCHONETES regulável para 50 colchões; confeccionado em alumínio ou aço 
galvanizado; garantia para defeitos de fabricação de no mínimo seis meses. 1.449,00 2.898,00

3 2,00 UN ESTANTE PARA HALTERES HORIZONTAL, com rodinhas para transporte; pintura epoxi na cor 
branca; garantia para defeitos de fabricação de no mínimo seis meses. 750,00 1.500,00

0.2. O FORNECEDOR, responsável pelo fornecimento dos itens descritos na tabela acima, receberá o valor global total de R$ 4.398,00 (qua-
tro mil trezentos e noventa e oito reais);

1.2.1. Os móveis e materiais deverão ser fornecidos, de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, devendo o FORNECEDOR proceder à entrega em até 15 (quinze) dias contados da data de recebimento da Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Setor de Compras do Município, sem a exigência de valor mínimo, na quantidade e no local determinado pelo 
setor municipal requisitante, sem custos adicionais.

1.2.2. Os móveis e materiais deverão ser cotados e entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especifica-
ções do objeto.
1.2.2.1. O FORNECEDOR deverá ainda, sempre que aplicável ao objeto entregar produtos que possuam selo INMETRO e tenham sido fabri-
cados dentro dos padrões ABNT, ANVISA ou de acordo com as determinações de outros órgãos, agencias ou congêneres que regulamentem, 
padronizem e/ou fiscalizem-nos.

1.2.3. O FORNECEDOR deverá arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes às entregas dos produtos, inclusive as oriundas 
da devolução e reposição de mercadorias recusadas por não atenderem ao Edital.

1.2.4. Por ocasião do recebimento dos materiais, o Município, por intermédio de servidor designado, reserva-se ao direito de proceder à 
inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto 
licitado, obrigando-se o FORNECEDOR a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

1.2.5. Não serão aceitos produtos clonados, reciclados, remanufaturados ou que tenham sofrido qualquer alteração em suas características 
originais.

1.2.6. Os móveis e materiais deverão ser novos, possuir garantia conforme dispor o item (Anexo I), e quando for o caso após o recebimento 
final destes.
1.2.6.1. A garantia deverá cobrir os defeitos provenientes tanto da fabricação e quanto da instalação.
1.2.6.2. A garantia dos produtos deverá abranger peças e componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas 
que possam surgir com o uso dos mesmos.
1.2.6.3. Para efeito da garantia, será suficiente a apresentação da cópia da Nota Fiscal de compra.
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1.2.7. O FORNECEDOR deverá responsabilizar-se pela troca dos materiais enviada, quando na ocasião do recebimento, for constatado que 
a mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações, no prazo de até 05 (cinco) 
dias, após o recebimento da impugnação, sob pena de pagamento de multa diária, à título de depósito, sem prejuízo da incidência de multa 
diária por atraso na entrega, à contar da data efetiva do pedido.

1.2.8. O aceite dos móveis e materiais não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico 
dos materiais, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente, e por danos deles decorren-
tes.

1.2.9. Caso a mercadoria seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data 
da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

1.2.10. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pelo FORNECEDOR, desconhecimentos, incompreensões, 
dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições deste Edital.

1.2.11. Os quantitativos descritos em Anexo ao Edital constituem mera previsão, dimensionada de acordo com a demanda atualmente 
existente, não ficando o Município, obrigado a executá-los integralmente.
1.2.11.1. As quantidades a serem fornecidas constantes do Anexo I que acompanhou o Edital da licitação são estimadas, podendo, nos 
limites do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ser acrescidas ou suprimidas em conformidade com a demanda do período de vigência da Ata 
de Registro de Preço (ARP).

CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE, REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores;
2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprova-
do, deverá requerer a revisão dos preços nos termos do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93;
2.3. Os preços registrados e atualizados não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado.
2.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item correspondente da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
2.5. Os preços registrados, quando sujeitos ao controle oficial, poderão ser revisados nos termos e prazos fixados pelo órgão público con-
trolador.
2.6. O disposto acima se aplica igualmente nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alterações das alíquotas dos já exis-
tentes.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PAGAMENTOS
3.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias contados da execução mensal dos serviços ou entrega dos materiais, mediante a 
apresentação de documento fiscal, devidamente atestado por Servidor Municipal competente.
3.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido em nome da Unidade requisitante e ter a mesma Razão Social e 
CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.
3.3. O FORNECEDOR deverá enviar fax ou e-mail do documento fiscal, imediatamente após a emissão do mesmo, para o Setor de Compras 
via telefone/Fax: (049) 3551-4700 | E-mail: compras@luzerna.sc.gov.br
3.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o Município do ressarcimento 
de qualquer prejuízo para o FORNECEDOR.
3.5. Os preços não serão reajustados.
3.6. O preço registrado poderá ser revisado quando houver alteração de valor, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com 
o art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pelo FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1. Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
4.1.1. Executar o objeto da presente Ata de acordo com o estipulado na Cláusula Primeira;
4.1.2. Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade 
com as obrigações assumidas;
4.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Contrato;
4.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do Contrato oriundo do presente processo licitatório;
4.1.5. Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para que libere os equipamentos e móveis 
solicitados, a fim de comprovar o seu fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
5.1. A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido à 
ação ou à omissão do FORNECEDOR, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas 
na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato, observando o contraditório e a ampla defesa, 
conforme listado a seguir:
5.1.1. Advertência;

mailto:compras@luzerna.sc.gov.br
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5.1.2. Multa;
5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5.2. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR junta-
mente à de multa e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de aplicação, quantum e consequências.
5.3. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, 
por culpa exclusiva do FORNECEDOR.
5.3.1. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços do Município, a seu critério, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
5.4. O Município observará a boa-fé do FORNECEDOR e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, 
a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção mais branda, desde que a irregularidade seja 
corrigida no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.
5.5. Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o início da execução dos serviços ou entrega dos 
materiais, inexecução parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarão os seguintes parâmetros:
5.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de mora na assinatura da Ata de Registro 
de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou entrega dos materiais, até o máximo de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por 
cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.5.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução parcial do contrato;
5.5.3. 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de inexecução total do contrato.
5.6. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
5.6.1. Houver atraso injustificado, do inicio dos serviços ou entrega dos materiais, na totalidade requerida, por mais de 07 (sete) dias cor-
ridos após o recebimento pelo FORNECEDOR da ordem de serviços.
5.6.2. Todos os serviços executados não forem aceitos pelo Município por não atenderem às especificações deste documento, durante 30 
(trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou entrega de materiais.
5.7. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR:
5.7.1. Se o valor a ser pago ao FORNECEDOR não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica esta obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
5.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo FORNECEDOR ao Município, este será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA SEXTA
DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A Ata de Registro de Preços somente poderá ser alterada na forma disposta na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, art. 65, 
inciso I, letra "b" e inciso II, letras "c" e "d", observado o que dispõe os §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 8º do mesmo artigo;
6.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo 
Prefeito, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser CANCELADO, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebi-
mento da notificação, nas seguintes hipóteses:
7.1.1. Pela Administração, quando:
a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços;
b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por um dos motivos elencados no 
art.78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores;
d. Os preços registrados se apresentarem manifestamente superiores aos praticados pelo mercado;
e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações 
posteriores.
7.1.2. Pelo FORNECEDOR quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório, que deu origem ao registro de preços.
7.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo Órgão Gerenciador, sendo que a decisão final deverá 
ser fundamentada.
7.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no subitem 7.1.1, efetuar-se-á por escrito, juntan-
do-se o comprovante de recebimento.
7.4. No caso do FORNECEDOR não puder ser cientificado de outra forma, a comunicação dar-se-á por publicação no jornal em que são 
publicados os atos oficiais do Município de Luzerna, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do 5º (quinto) dia útil, 
contado da publicação.
7.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos 
produtos ou da prestação dos serviços até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
7.6. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de bens ou prestação de serviços constantes 
do registro de preços.
7.7. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Edital, caso não aceite as razões do pedido.
7.8. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.
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7.9. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
7.10. Os preços registrados poderão ser SUSPENSOS nos seguintes casos:
a. Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o FORNECEDOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir 
as exigências da concorrência que deu origem ao registro de preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já 
levadas a efeito até a data de decisão;
b. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências 
da concorrência que deu origem ao registro de preços, mediante requerimento formal e devidamente instruído.

CLÁUSULA OITAVA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1. As despesas provenientes da execução do Edital correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos 
da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Luzerna/SC ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, 
nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:
Ação (s):
05.001.10.301.0500.2502 – Manutenção do bloco da Atenção Básica
05.001.10.122.0500.2504 – Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão / Administração)

Modalidade de Aplicação (s):
3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas
4.4.90. Investimentos - Aplicações diretas

Fonte (s):
002 – Receitas e Transferências de Impostos - Saúde CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
9.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação.
9.2. A execução da Ata de Registro de Preços ser acompanhada e fiscalizada por Fabiana Finger, designada pelo Gestor do FMS, que anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados, para observância do que dispõe a Cláusula supra, e nos termos do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimentos 
que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na presente Ata.
10.2. Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
FORNECEDOR registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.
10.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a rea-
lização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
10.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.
10.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.
10.5.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, de-
verão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
10.5.2. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela acei-
tação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO
É competente o foro da Comarca de Joaçaba/SC para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento e 02 (dois) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Luzerna/SC, 24 de abril de 2018.
LUIS FERNANDO DAHMER PERUCHINI
Gestor do FMS
CONTRATANTE
ÁLVARO LOPES GASPARINI
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA – EPP
FORNECEDOR 1

TESTEMUNHAS:
1. --------------------------------------------  2. -------------------------------------------
Nome:      Nome:
CPF:      CPF:



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 450

CONTRATO PML Nº 079.18
Publicação Nº 1603202

CONTRATO PML Nº 079/2018/PML
PROCESSO LICITATÓRIO PML Nº 045/2018/PML
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018/PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, 
com sede administrativa na Avenida 16 de fevereiro, 151, em Lu-
zerna/SC, CEP 89.609-000, neste ato representado por seu Prefeito 
MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/
MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade RG nº 
11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Beno Dresch, s/n, 
Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em 
diante denominado CONTRATANTE e a empresa LUMENS ASSES-
SORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 
18.934.959/0001-60, com sede na Rua Frederico Guilherme Lu-
dwig, nº 80, Apt 1406B, Centro, Canoas/RS, neste ato represen-
tado por sócio GUILHERME TADEU LORENZI WALTER, brasileiro, 
solteiro, atuário, inscrito no CPF/MF nº 013.410.910-40 e portador 
da cédula de identidade nº 1083495554, denominada simplesmen-
te CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente CON-
TRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-
NICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO 
ATUARIAL PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE RPPS 
(REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARA O MUNICÍPIO 
DE LUZERNA/SC, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-
NICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO 
ATUARIAL PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE RPPS 
(REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARA O MUNICÍPIO 
DE LUZERNA/SC.

1.2. Os serviços a serem executados compreendem:
- Análise da consistência da base cadastral enviada, com envio de 
críticas até a referida base estar em condições satisfatórias para o 
desenvolvimento dos estudos atuariais;

- Realização dos cálculos atuariais, contemplando a apuração das 
Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superávit/déficit téc-
nico) de acordo com o que preceitua a Portaria MPS nº 403/2008;

- Elaboração de Relatório contemplando todos os resultados apu-
rados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para a 
data base dos estudos, simulando a situação inicial no momento da 
constituição do RPPS, bem como:
a) Descrição da consistência da base cadastral;
b) Análise dos regimes de financiamento dos benefícios;
c) Análise dos resultados apurados para os Planos Financeiro e 
Previdenciário, caso seja proposta a Segregação de Massas como 
método recomendável;
d) Propostas de equacionamento do desequilíbrio técnico apurado;
e) Análise econômica e financeira, de sensibilidade dos resultados, 
e dos critérios da Segregação de Massas, se necessário;
f) Sugestões e considerações técnicas.

- Envio de relatório detalhado do trabalho, indicando a alternativa 
mais viável para a criação do RPPS;

- Projeção dos encargos futuros e necessidades orçamentárias por 
parte do Ente Federativo, contemplando separadamente os Pla-
nos Financeiro e Previdenciário, para os estudos de Segregação de 
Massas, caso sejam recomendáveis, bem como apresentação de 
estimativas de dispêndios com benefícios previdenciários existen-
tes no INSS, que poderão fazer parte do RPPS;

- Projeção para efeitos de comparação de estimativas individuali-
zadas de no mínimo 5 (cinco) servidores, sendo necessariamente 
1 (um) Técnico Administrativo recém empossado, 1 (um) Técnico 
Administrativo na iminência de sua aposentaria, 1 (um) médico, 
com comparação com ao RGPS, tanto do ponto de vista patronal, 
como do ponto de vista do servidor.

- 2 (duas) reuniões presenciais para exposição dos resultados, am-
bas realizadas no mesmo dia com público distintos.

- Além das demais especificações apresentadas na proposta da 
CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇO

2.1. Pela execução do Contrato, a CONTRATADA, receberá R$ 
5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), a serem pagos em até 30 
(trinta) dias após a entrega definitiva do Relatório do cálculo atu-
arial e o recebimento do documento fiscal, devidamente atestado 
por servidor competente;
2.2. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser 
emitido em nome da Unidade Requisitante e ter a mesma Razão 
Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habi-
litação;
2.3. A CONTRATADA deverá enviar o documento fiscal via e-mail 
para compras@luzerna.sc.gov.br imediatamente após a emissão do 
mesmo, para o Setor de Compras (Fone: (49) 3551-4700);
2.4. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exi-
gências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do 
ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA;
2.6. Os valores contratuais não serão reajustados.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO

As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária nº:

Ações: 03.002.04.122.0300.2302 - Manutenção da Secretaria de 
Coordenação de Governo e Gestão
G.N.D. - Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - Aplicações Dire-
tas - Outras Despesas Correntes
Fonte: 000 - Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA
DA VIGÊNCIA, RESCISÃO E INEXECUÇÃO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir de 1º de maio de 2018, podendo ser prorrogado 
em conformidade a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, art. 
57, inciso II, sendo que a inexecução total ou parcial do objeto o 
CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato com funda-
mento nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 e pelas formas do 
art. 79 da Lei Federal 8.666/3 e suas alterações sendo que pela 
inexecução total ou parcial do contrato fica estipulada multa de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar na totalidade o objeto proposto no presente Contrato 
e na proposta apresentada;
5.2. Realização de todos os estudos técnicos necessários para a 
execução do objeto;
5.3. Manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
5.4. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

mailto:compras@luzerna.sc.gov.br


26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 451

do Contrato;
5.5. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributá-
rios, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de 
gerenciamento, resultantes da execução do Contrato.

CLAÚSULA SEXTA
DAS ALTERAÇÕES

O presente Contrato poderá ser alterado na forma disposta na Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, art. 65, inciso II, letra “d”, res-
peitado o contido nos §§ 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.
CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO

Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir dúvidas 
e qualquer litígio oriundo deste Contrato.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas.

Luzerna/SC, 25 de abril de 2018.

MOISÉS DIERSMANN
PREFEITO DE LUZERNA
CONTRATANTE

GUILHERME TADEU LORENZI WALTER
LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATU-
ARIAL LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ------------------------------  2. -----------------------------
Nome:     Nome:
CPF:     CPF:

CONTRATO PML Nº 084.18
Publicação Nº 1603168

CONTRATO PML Nº 084/2018/PML
PROCESSO LICITATÓRIO PML Nº 052/2018/PML
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018/PML

O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.428/0001-72, 
com sede administrativa na Avenida 16 de fevereiro, 151, em Lu-
zerna/SC, CEP 89.609-000, neste ato representado por seu Prefeito 
MOISÉS DIERSMANN, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/
MF nº 024.651.199-07 e portador da cédula de identidade RG nº 
11/C-3.427.769, residente e domiciliado na Rua Beno Dresch, s/n, 
Bairro Vila Alemanha, neste Município de Luzerna/SC, de ora em 
diante denominado CONTRATANTE e a empresa GRUPO S SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.097.641/0001-
77, com sede na Rua Augustinho Zamboni, 150, Bairro São Fran-
cisco, Luzerna/SC, neste ato representado pelo sócio EZEQUIEL 
SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro florestal, inscrito no CPF/MF 
nº 073.584.299-07 e portador da cédula de identidade nº 5008538, 
denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e con-
tratado o presente CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS E PROJETOS VISANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
DO DISTRITO INDUSTRIAL, BAIRRO EMPRESARIAL DO MUNICÍ-
PIO DE LUZERNA/SC, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O objeto deste Contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE-
NHARIA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 
VISANDO O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO INDUS-
TRIAL, BAIRRO EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO PREÇO
2.1. Pela execução do Contrato, a CONTRATADA, receberá R$ 
10.100,00 (dez mil e cem reais), sendo o pagamento efetuado 
50% (cinquenta por cento) no protocolo da Licença Ambiental de 
Operação (LAO) Corretiva e 50% (cinquenta por cento) na libera-
ção do Licenciamento Ambiental.
2.1.1. É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das 
taxas junto ao CREA
2.2.2. É de responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento das 
taxas junto a FATMA e as publicações em jornais.
2.3. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o re-
cebimento do documento fiscal, devidamente atestado por servidor 
competente;
2.4. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser 
emitido em nome da Unidade Requisitante e ter a mesma Razão 
Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habi-
litação;
2.5. A CONTRATADA deverá enviar o documento fiscal via e-mail 
para compras@luzerna.sc.gov.br imediatamente após a emissão do 
mesmo, para o Setor de Compras (Fone: (49) 3551-4700);
2.6. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exi-
gências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do 
ressarcimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA;
2.7. Os valores contratuais não serão reajustados.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO
As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária nº:

Ações: 02.004.04.122.02000.2240 - Manutenção da Diretoria de 
Planejamento
G.N.D. - Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - Aplicações Dire-
tas - Outras Despesas Correntes
Fonte: 000 - Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA
DA VIGÊNCIA, RESCISÃO E INEXECUÇÃO DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro 
de 2018 contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, 
podendo ser prorrogado em conformidade a Lei nº 8.666/93 e alte-
rações posteriores, art. 57, inciso II, sendo que a inexecução total 
ou parcial do objeto o CONTRATANTE poderá rescindir o presente 
Contrato com fundamento nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 
e pelas formas do art. 79 da Lei Federal 8.666/3 e suas alterações 
sendo que pela inexecução total ou parcial do contrato fica estipu-
lada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar na totalidade o objeto proposto no presente Contrato 
e na proposta apresentada;
5.2. O Licenciamento Ambiental deverá ser instruído com base na 
IN 63 da FATMA e na Resolução CONAMA nº 237/97, para soli-
citação de licença Ambiental de Operação (LAO) Corretiva, com 
apresentação de documentos.
5.3. Realização de todos os estudos técnicos necessários para a 
execução do objeto;
5.3. Manter durante a execução do contrato todas as condições de 
habilitação e em compatibilidade com as obrigações assumidas;
5.4. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu-
ção do Contrato;
5.5. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributá-
rios, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de 
gerenciamento, resultantes da execução do Contrato.

CLAÚSULA SEXTA
DAS ALTERAÇÕES
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O presente Contrato poderá ser alterado na forma disposta na Lei 
8.666/93
e alterações posteriores, art. 65, inciso II, letra “d”, respeitado o 
contido nos §§ 5º, 6º e 8º do mesmo artigo.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO
Fica eleito o foro de Comarca de Joaçaba/SC, para dirimir dúvidas 
e qualquer litígio oriundo deste Contrato.
E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas.

Luzerna/SC, 25 de abril de 2018.
MOISÉS DIERSMANN
PREFEITO DE LUZERNA
CONTRATANTE

EZEQUIEL SILVA
GRUPO S SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ---------------------------  2. --------------------------------
Nome:    Nome:
CPF:    CPF:

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PL 050/2018 - PP 
039/2018 - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA 
SERVIÇOS DIVERSOS - PML

Publicação Nº 1603212

MUNICIPIO DE LUZERNA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório 050/2018 - PML
Pregão Presencial nº 039/2018 - PML

O Prefeito Municipal, MOISÉS DIERSMANN, no uso de suas atribui-
ções, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 050/2018, nos seguintes 
termos:
- Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preço
- Objeto: A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços 
para aquisição, de forma parcelada, de materiais e ferramentas 
destinados à realização de serviços, reparos, conservação e ma-
nutenção diversos, para a Unidade Gestora - Prefeitura Municipal 
e os Fundos Especiais de Luzerna/SC, em conformidade com as 
especificações em Anexo.
- Proponente(s) Vencedora(s):
* BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 
EPP;
* GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP;
* LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP;
* PLANALTTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA – ME.
- Valor total: R$ 51.871,95

Luzerna (SC), 25 de abril de 2018.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal
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Macieira

Prefeitura

PUBLICAÇÃO RESUMIDA_ TERMO ADITIVO N° 04/2018
Publicação Nº 1603040

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO N° 04/2018
Processo Licitatório n° 0028/2016.
Tomada de Preços n° 0002/2016.
4° Aditivo ao Contrato Administrativo n° 0027/2016.
ADITIVO DE SUPRESSÃO.
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de construção de Quadra polivalente de Grama Sintética, no bairro km 30, Município 
de Macieira, com recursos do Convênio n° 2016TR000412, através da Agencia de Desenvolvimento Regional, conforme Projeto, Planilha 
orçamentária e Memorial Descritivo, com fornecimento de material e mão-de-obra.
Contratada: LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
Valor: Fica suprimido do valor do contrato original aproximadamente 2%, passando para o valor de R$ 152.575,93 (cento e cinq- enta e 
dois mil quinhentos e setenta e cinco reais com noventa e três centavos) referente à referente à glosa da instalação elétrica e aluguel do 
container, conforme laudo técnico de vistoria do engenheiro fiscal da obra.
Pagamento e vigência: De acordo com o Contrato Administrativo n° 0027/2016 e seus aditivos.

Macieira, 23 de abril de 2018.
ZELIR CITADIN
Prefeito Municipal
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Mafra

Prefeitura

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018
Publicação Nº 1602988

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando PRE-
GÃO PRESENCIAL para Aquisição de Peças e contratação de Mão 
de Obra destinado ao conserto do veículo Renault Master placa 
QHB 5768 da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 
do Município de Mafra, conforme especificações contidas neste edi-
tal e seus anexos. Os protocolos dos envelopes poderão ser feitos 
até as 08h30min do dia 07/05/2018, hora e data da abertura da 
sessão. Base legal: Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002, com apli-
cação subordinada a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Municipal n° 3.089 de 28 de Janeiro de 2008. O inteiro teor 
deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos interessados 
no Departamento de Licitações, situado na Avenida Prefeito Fre-
derico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro 
II Alto de Mafra. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, pelo fone (47) 
3641-4009 ou (47)3641-4060.

Mafra (SC), 24 de abril de 2018.
Wellington Roberto Bielecki
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018
Publicação Nº 1604100

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA - EPP
CNPJ Nº: 79.390.530/0001-43
Valor Registrado: R$ 1.488.000,00 (um milhão quatrocentos e oi-
tenta oito mil).
Objeto: aquisição de brita graduada, pó de brita, saibro britado, 
saibro detonado, bica corrida e pedra britada tipo 4A, destinados 
a manutenção das vias publicas através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.
Origem: Processo nº 037/2018, Pregão Presencial - RP nº 007/2018.
Data de Assinatura: 25 de abril de 2018.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura 
até 25 de abril de 2019.
Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018
Publicação Nº 1604101

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: CETARB COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA-ME
CNPJ Nº: 81.908.469/0002-06
Valor Registrado: R$ 4.122.000,00 (quatro milhões cento e vinte 
dois mil).
Objeto: aquisição de brita graduada, pó de brita, saibro britado, 

saibro detonado, bica corrida e pedra britada tipo 4A, destinados 
a manutenção das vias publicas através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.
Origem: Processo nº 037/2018, Pregão Presencial - RP nº 007/2018.
Data de Assinatura: 25 de abril de 2018.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura 
até 25 de abril de 2019.
Foro: Comarca de Mafra.

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018
Publicação Nº 1604102

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE MAFRA
Empresa Registrada: PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA
CNPJ Nº: 11.515.451/0001-88
Valor Registrado: R$ 2.298.000,00 (dois milhões duzentos e no-
venta oito mil).
Objeto: aquisição de brita graduada, pó de brita, saibro britado, 
saibro detonado, bica corrida e pedra britada tipo 4A, destinados 
a manutenção das vias publicas através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos.
Origem: Processo nº 037/2018, Pregão Presencial - RP nº 007/2018.
Data de Assinatura: 25 de abril de 2018.
Vigência: A vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura 
até 25 de abril de 2019.
Foro: Comarca de Mafra

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 
026/2018

Publicação Nº 1604099

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2018
Contrato nº: 026/2018
Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA
Contratada: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de 
seguro com cobertura total para o veículo, Ford Ecosport SE 1.6 
2016/2017 Placa QIG-3930, através da Secretaria Municipal da Fa-
zenda e Planejamento.
Pregão Presencial nº 021/2018 Processo Licitatório n.º 065/2018.
Valor: R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais)
Data de Pagamento: até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da respectiva nota fiscal.
Data Assinatura: 25 de abril de 2018.
Prazo: O presente contrato vigorará até 25/04/2019, a contar da 
data da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação 
desde que devidamente justificado pela autoridade competente, e 
autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dotação Orçamentária:
389 - 1 . 9001 . 4 . 123 . 9 . 2.17 . 0 . 339000 Aplicações Diretas
Foro: Comarca de Mafra.
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Major Vieira

Prefeitura

DECRETO 1772, DE 10 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603484

DECRETO 1772, DE 10 DE ABRIL DE 2018.
APROVA NORMAS REGEDORAS DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATI-
VA PARA APURAÇÃO SUMÁRIA DE IRREGULARIDADES NO SERVI-
ÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA (SC), no uso de 
suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO que o Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Major Vieira (SC), determina a apuração imediata, por 
meios sumários ou mediante processo administrativo disciplinar, de 
quaisquer irregularidades no serviço público;

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar aos órgãos da Admi-
nistração Pública Municipal uma orientação uniforme para que a 
sindicância se desenvolva com precisão e celeridade;

CONSIDERANDO, ainda, a valia dos elementos colhidos na apura-
ção sumária para o esclarecimento dos fatos e a determinação de 
responsabilidade, em razão da sua imediação,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as Normas Regedoras da Sindicância Ad-
ministrativa, anexas ao presente Decreto, aplicáveis para apuração 
de irregularidade no serviço público municipal.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Major Vieira (SC), 10 de abril de 2018.
ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI
PREFEITO

NORMAS REGEDORAS DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DA SINDICÂNCIA
Art. 1º A autoridade administrativa que tiver ciência de qualquer 
irregularidade no Serviço Público é obrigada a promover, de ime-
diato, sua apuração sumária, por meio de sindicância.

Art. 2º O procedimento de sindicância tem por finalidade o levan-
tamento de todos os dados e informações capazes de esclarecer o 
fato irregular e de identificar as pessoas nele envolvidas.

Art. 3º A sindicância não ficará adstrita ao rito determinado para o 
processo administrativo disciplinar, constituindo-se em averiguação 
que, concluída, servirá de fundamento para a aplicação, pela au-
toridade que a determinou, da pena disciplinar prevista no âmbito 
de sua competência, ou para a instauração de inquérito adminis-
trativo.

Art. 4º A sindicância administrativa é de natureza reservada, cons-
tituindo falta grave qualquer infração do dever legal de sigilo pra-
ticada por qualquer membro da Comissão de Sindicância ou qual-
quer servidor que de seu teor tenha tomado conhecimento em 
razão de serviço.

CAPÍTULO II
DA INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA
Art. 5º São competentes para determinar a instauração de 

sindicância os dirigentes de unidade administrativa até o nível de 
Chefe de Seção.
§ 1º Se o fato envolver a pessoa do Chefe da unidade administra-
tiva, a instauração da sindicância caberá ao superior hierárquico 
imediato;
§ 2º Em caso de omissão ou negligencia do Chefe do órgão em que 
ocorreu a irregularidade, deverá o superior hierárquico determinar 
a abertura da sindicância exigível.

Art. 6º A instauração da sindicância não impede a comunicação 
imediata à autoridade competente para adoção das medidas acau-
telatórias, nos termos dos diplomas estatutários, a saber:
a) suspensão preventiva, se o afastamento do funcionário se tornar 
necessário para que este não venha a influir na apuração da falta; 
e
Parágrafo Único - Se a irregularidade a ser apurada constituir tam-
bém ilícito penal, deverá ser providenciado o registro da ocorrência 
junto à Delegacia Policial da Circunscrição.

Art. 7º A sindicância será sempre instaurada por ato escrito e publi-
cada no Diário Oficial do Município - DOM. Este ato conterá:
a) cargo da autoridade instauradora da sindicância;
b) objetivo da sindicância;
c) designação do funcionário ou comissão que procederá a sindi-
cância;
d) prazo para a conclusão da sindicância;
e) local e data do ato e assinatura da autoridade que determinou 
a sindicância.

Art. 8º A critério da autoridade instauradora, e segundo o grau de 
importância do evento, a sindicância poderá ser realizada por um 
único funcionário ou por uma comissão de três servidores efetivos, 
caso em que deverá ser indicado em primeiro lugar o nome daque-
le que irá presidi-la.
§ 1º - Não poderão ser designados sindicantes ou integrar comis-
são de sindicância os parentes até o segundo grau e o cônjuge das 
pessoas envolvidas no evento objeto da sindicância.

Art. 9º - Ao presidente da comissão de sindicância incumbe:
a) presidir, dirigir e coordenar os trabalhos de sindicância;
b) designar um funcionário para secretariar os trabalhos;
c) designar, dentre os membros da comissão, substituto para seus 
eventuais impedimentos;
d) providenciar a convocação das pessoas envolvidas no evento 
objeto da sindicância;
e) qualificá-las e inquiri-las, reduzindo a termo suas declarações;
f) determinar ou autorizar diligências, vistorias, juntada de docu-
mentos, e quaisquer outras providências consideradas necessárias;
g) determinar a elaboração e o encaminhamento de expedientes;
h) numerar e rubricar as folhas dos autos;
i) encaminhar à autoridade instauradora os autos da sindicância 
com o relatório final.

Art. 10. Aos dois outros membros caberá:
a) atender às determinações do presidente no tocante aos traba-
lhos de sindicância;
b) assessorar os trabalhos gerais da comissão;
c) sugerir medidas no interesse da sindicância;
d) elaborar e encaminhar expedientes;
e) participar de diligências e vistorias;
f) substituir o presidente nos seus eventuais impedimentos;
g) assistir aos atos da sindicância e assiná-los juntamente com o 
presidente.
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CAPITULO III
DOS TRABALHOS DA SINDICÂNCIA
Art. 11. O trabalho de sindicância deverá constituir um procedi-
mento informativo da irregularidade ocorrida. Em consequência, 
todo o material coligido pelo sindicante retratará o fato em sua 
inteireza, de modo claro e preciso. Com esse objetivo serão condu-
zidos os trabalhos de apuração sumária, orientando-se o sindicante 
ou a comissão através destas normas geradoras.

Art. 12. Ao iniciar os trabalhos da apuração sumária deverá o sin-
dicante ouvir, preliminarmente, o informante, reduzindo a termo 
suas declarações.

Art. 13. De posse dessas informações preliminares deverá o sindi-
cante ouvir as demais pessoas relacionadas com o evento: a auto-
ridade que ordenou a sindicância, quando conveniente; o suspeito 
se houver; os servidores; os empregados de companhias prestado-
ras de serviços; os estranhos eventualmente ligados ao fato.
§ 1º. A qualificação do informante e das pessoas envolvidas na ir-
regularidade objeto da sindicância deverá conter: nome completo, 
cargo efetivo ou emprego, cargo em comissão, nome, sigla, ende-
reço e telefone do órgão em que estiver lotado e, se necessário, 
residência, telefone e quaisquer outras referências consideradas de 
interesse pelo sindicante. Em se tratando de pessoas estranhas aos 
Quadros do Município, deverá também conter indicação da identi-
dade (carteira ou título de eleitor), filiação, profissão, endereço e 
telefone de residência e do local de trabalho, se houver.
§ 2º. Por se tratar de apuração sumária, as declarações do servidor 
suspeito serão recebidas também como defesa, dispensadas a ci-
tação para tal fim, assegurando-se, porém, a juntada pelo mesmo, 
no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data das declarações, de 
quaisquer documentos que considere úteis.

CAPÍTULO IV
DOS PRAZOS
Art. 14. A sindicância, com o relatório final, não poderá exceder o 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis uma única vez por 
mais 30 (trinta) dias.

CAPITULO V
DO PROCEDIMENTO DA APURAÇÃO SUMÁRIA
Art. 15. O procedimento de apuração sumária terá forma própria e 
peculiar, com atos digitados, e se constituirá em sindicância. Seus 
atos conterão:
a) o ato de instauração de sindicância;
b) termos de declaração;
c) termos de acareação;
d) termos de reconhecimentos;
e) termo de diligência;
f) documentação;
g) laudo pericial;
h) relatório.

Art. 16. Os termos de declaração conterão a qualificação completa 
do informante e demais pessoas envolvidas nos fatos, defendida a 
posição de cada um na sindicância, e o relato objetivo dos esclare-
cimentos prestados, seguidos da data e da assinatura das pessoas 
presentes, apostas sobre os nomes completos e digitados.

Art. 17. Os termos de diligência conterão o nome do responsável 
por ela, sua finalidade, indicação do local em que foi realizada, 
qualificação do informante e todas as ocorrências, inclusive men-
cionando documentos recolhidos e informações obtidas.

Art. 18. Os documentos anexados aos autos da sindicância, seja de 
que procedência forem, terão seu conteúdo examinado e feitas, se 
necessário, as retificações em termo à parte, pelo sindicante.
Parágrafo único. O exame dos documentos envolve a retificação de 
nomes e demais dados da qualificação das pessoas envolvidas no 
evento ou quaisquer outras que se fizerem necessárias.

Art. 19. É imprescindível que os documentos anexados aos autos 
da sindicância, em manuscrito ou em xerocópias, sejam legíveis.

Art. 20. O relatório é a peça final da sindicância e deverá ser apre-
sentado dentro do prazo legal, comprovada ou não a existência 
do fato ou da autoria. Sua elaboração será criteriosa e objetiva, 
de caráter expositivo, e conterá, exclusivamente, de modo claro e 
ordenado:
a) breve relato do fato, desde a sua ocorrência até a instauração 
da sindicância;
b) narrativa do que foi feito para apurar o fato, nela incluídas as 
medidas tomadas pelo sindicante para sua elucidação;
c) referência às provas colhidas.
Parágrafo único - Deverá o relator abster-se de quaisquer obser-
vações, ou conclusões de cunho jurídico, deixando à autoridade 
competente a capitulação das eventuais transgressões disciplinares 
previstas no Estatuto.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21. Recebido o Relatório, caso tenha sido configurada irregula-
ridade e identificado seu autor, a autoridade que houver promovido 
a sindicância advertirá, suspenderá ou iniciará o processo discipli-
nar cabível.
§ 1º. Não tendo sido evidenciada a ocorrência de irregularidade, a 
sindicância será arquivada pela autoridade que a determinou.

Art. 22. Fazem parte integrante destas normas os Modelos que se 
seguem, de números I a IX.

Major Vieira (SC), 10 de abril de 2008.
ORILDO ANTÔNIO SEVERGNINI
Prefeito do Município de Major Vieira – SC

MODELO I
ATO DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E DESIGNAÇÃO DE SIN-
DICANTE
O ____(cargo da autoridade instauradora) _______ , no uso da 
atribuição que lhe confere as Normas Regedoras da Sindicân-
cia Administrativa, aprovadas pelo Decreto nº ____ de __ de 
___________de ________

RESOLVE
instaurar sindicância para apurar a irregularidade objeto do ______  
(indicar procedência e data da informação: ofício, carta, comuni-
cação verbal, etc.) ______ , designando para procedê-la no prazo 
de ____ dias, contados da data da publicação o _______(cargo 
efetivo ou em comissão, nível, quadro, nome do servidor designa-
do) ______ .

Local e data Assinatura da autoridade instauradora

MODELO I I
ATO DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA E DESIGNAÇÃO DE SIN-
DICANTE
O ____(cargo da autoridade instauradora) __________ , no uso 
da atribuição que lhe confere as Normas Regedoras da Sindi-
cância Administrativa, aprovadas pelo Decreto nº ____ de __ de 
___________de ________

RESOLVE
instaurar sindicância para apurar a irregularidade objeto do ______  
(indicar procedência e data da informação: ofício, carta, comuni-
cação verbal, etc.) ______ , designando para procedê-la no prazo 
de ____ dias, contados da data da publicação, Comissão integra-
da pelos servidores _______(cargo efetivo ou em comissão, nível, 
quadro, nome do servidor designado) ______ , sob a presidência 
do primeiro.

Local e data Assinatura da autoridade instauradora

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359377/art-11-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359359/art-12-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359248/art-13-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359177/art-13-1-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359163/art-13-2-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359145/art-14-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359112/art-15-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359017/art-15-a-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359077/art-15-b-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359056/art-15-c-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359037/art-15-d-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26780132/art-15-e-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17359003/art-15-f-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358983/art-15-g-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358966/art-15-h-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358949/art-16-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358870/art-18-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358832/art-19-1-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358811/art-20-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358792/art-21-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358779/art-21-a-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358762/art-21-b-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358744/art-21-c-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358724/art-21-1-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358700/art-22-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358661/art-22-2-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
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MODELO III
CONVOCAÇÃO

O __________(sindicante ou o Presidente da comissão de Sindi-
cância) ______ , designado pelo Ato nº ____, de ___ de _______ 
de __________, do Ilmo. Sr. _______(cargo da autoridade instau-
radora)___, convoca o _______(cargo, referência, quadro, nome 
e matrícula) _____ , para comparecer na ____(endereço do local 
onde funciona a sindicância) ______ , nesta cidade às ____ horas 
do _____(dia, mês e ano) _____ , a fim de prestar declarações.

Local e data Assinatura do sindicante ou do Presidente da Comissão

MODELO IV
Termo de Declaração

Aos ______(dia mês e ano por extenso), ___(nome e qualificação 
completos do declarante, de acordo com as normas regedoras da 
sindicância administrativa)___, compareceu perante o Sindicante 
(ou Comissão de Sindicância) abaixo assinado (a) e, sobre os fatos 
relacionados com a presente apuração, inquirido respondeu:

Que___(Reproduzir, reduzindo a termo o que for declarado, fazen-
do, inclusive, todas as perguntas necessárias) ________ .

Nada mais disse, nem foi perguntado, do que para constar lavrei 
este termo que vai por mim assinado e por todos os presentes a 
este ato.

Local e data Assinatura dos presentes ao ato e do Secretário

MODELO V
TERMO DE ACAREAÇÃO

Ao ___________(dia, mês e ano por extenso) _____ , O Sindi-
cante (ou Comissão de Sindicância) promoveu acareação entre: 
1º acareado, ______(nome,qualificação e quaisquer outros dados) 
__________ ,2º acareado, ______(nome,qualificação e quaisquer 
outros dados) __________ , 3º acareado, ______(nome,qualifica-
ção e quaisquer outros dados) __________ , etc. Pelo 1º acarea-
do foi dito que: _______ (reproduzir, reduzindo a termo o que foi 
dito): Pelo 2º acareado foi dito que: _______ (reproduzir, reduzin-
do a termo o que foi dito): Pelo 3º acareado foi dito que: _______ 
(reproduzir, reduzindo a termo o que foi dito); Nada mais disse, 
nem lhe foi perguntado, do que para constar lavrei este termo que 
vai por mim assinado e por todos os presentes a este ato.

Local e data Assinatura dos presentes ao ato e do Secretário

MODELO VI
TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

Aos __________(dia, mês e ano por extenso) _______ , juntei aos 
presentes autos _________ (mencionar o documento) _________ 
. Do que, para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim 
assinado.

Local e data Assinatura do Secretário

MODELO VII
OFÍCIO SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLU-
SÃO DE SINDICÂNCIA

Ofício nº Do:
Ao:
Assunto: Prorrogação de prazo:
Referência: Processo nº Ato de _____________ Senhor (cargo em 
comissão da autoridade instauradora)
Solicito (amos) a V. Sª. nos termos do art. 13 das Normas 

Regedoras da Sindicância Administrativa, aprovadas pelo Decreto 
___________ de ____ de _______ de _________, prorrogação por 
30 dias do prazo para conclusão dos trabalhos da Sindicância em 
epígrafe, à vista dos seguintes motivos: (esclarecer motivos).

Atenciosamente, Assinatura do Sindicante ou da Comissão

MODELO VIII
TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos __(dia, mês e ano por extenso)____, tendo cumpridas todas 
as formalidades legais pertinentes à presente Sindicância, o Sindi-
cante (ou a Comissão), considerou encerrados os seu trabalhos, 
contendo os autos ____ folhas devidamente numeradas e rubrica-
das, pelo que passou à elaboração do Relatório.

Assinatura do Sindicante ou Comissão

MODELO IX
RELATÓRIO
Da: Comissão de Sindicância (no caso de Sindicante: nome, cargo 
e matrícula).
Ao: (autoridade instauradora)
Assunto: Relatório de Sindicância Referência: Processo nº 
_______________ Ato de ___________________ Ilmo Sr. (cargo 
da autoridade instauradora)
Designado (s) por Ato em epígrafe para proceder à apuração dos 
fatos relacionados com (mencionar a irregularidade), apresento 
(amos) a V. Sa. o relatório dos trabalhos desta sindicância.

Histórico - Consta de informação de fls. _____, subscrita por 
________(nome do informante) _______ . Endereçada à (ao) 
_____(nomenclatura do cargo e endereço da repartição) ________ 
, que _________ (fazer relato da irregularidade, tal como consta da 
informação) _________ .

Fatos e provas - Do que foi possível averiguar verifica-se: (relatar 
todo o ocorrido, observando o disposto nos art. 12,13 e 19 das 
Normas Regedoras da Sindicância Administrativa, destacando a 
participação de cada um dos envolvidos, quando for o caso).

Conclusão - De todo o exposto, concluo (imos) que (utilizar uma 
das seguintes hipóteses, tendo em vista o resultado da sindicân-
cia).
a) foi comprovada a irregularidade e identificado o seu autor, ra-
zão por que, face ao disposto no art. 22 das Normas Reguladoras 
da Sindicância Administrativa, aprovadas pelo Decreto _______ de 
____ de ____ de ________, submeto (emos) o expediente à con-
sideração de V. Sa., para as providências cabíveis.
b) foi comprovada a irregularidade, não tendo sido, entretanto, 
identificado o seu autor, razão por que, face ao dispositivo no § 
1º, art. 22 das Normas Reguladoras da Sindicância Administrativa, 
aprovadas pelo Decreto _______ de ____ de ____ de ________, 
sugiro (imos) a V. Sa. seja a sindicância submetida à autoridade 
competente.
c) não procede a informação constante do (indicar procedência e 
data da informação: ofício, carta, comunicação verbal, etc.) razão 
por que, face ao disposto no§ 2º, art. 22 das Normas Reguladoras 
da Sindicância Administrativa, aprovadas pelo Decreto _______ de 
____ de ____ de ________, submeto (emos) o expediente à con-
sideração de V. Sa. Local e data da Assinatura do Sindicante ou da 
Comissão.
Local e data Assinatura do Sindicante ou da Comissão

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358585/art-23-a-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358561/art-23-b-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/17358539/art-23-c-do-decreto-2416-08-herval-do-oeste
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Maracajá

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/FMS/2018
Publicação Nº 1603954

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 005/FMS/2018.
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, móveis e eletrônicos, para atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Maracajá/SC.
DATA ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 10 de maio de 2018 às 09hs15min.
DATA DE ABERTURA: Dia 10 de maio de 2018 às 09hs30min.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no departamento de Licitações do Município de Maracajá, na 
Avenida Getulio Vargas nº 530 – Centro, Maracajá/SC, no horário das 08h30min às 17h30min, ou pelo telefone (48) 3523-1111, através do site: www.
maracaja.sc.gov.br

Maracajá, 25 de abril de 2018.
ARLINDO ROCHA
Prefeito Municipal

http://www.maracaja.sc.gov.br
http://www.maracaja.sc.gov.br
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Marema

Prefeitura

DECRETO 045/2018
Publicação Nº 1604109

DECRETO Nº 045/2018
De 25/04/2018
FLEXIBILIZA HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2018 AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO E DA OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS

ADILSON BARELLA, Prefeito Municipal, de Marema, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município, e

Considerando Projeto de Lei Complementar que reorganiza Cargos e Salários do Poder Executivo do Município, o qual tramita na Câmara 
de Vereadores do Município;

Considerando que as Sessões ordinárias rotineiramente acontecem às segunda feiras, em horário que possibilita acompanhamento das 
reuniões;

Considerando que a sessão que trata da matéria, de interesse dos servidores, foi estabelecida para o dia 27/04/2018, no horário, sabida-
mente, de expediente do Poder Executivo;

Considerando a manifestação de vários servidores em acompanhar a sessão,

DECRETA
Art. 1°- Fica o expediente do dia 27/04/2018, excepcionalmente flexível, a partir das 08:00 horas, possibilitando aos servidores interessados 
em acompanhar a sessão Legislativa na Câmara de Vereadores do Município.
§ 1° Os servidores interessados deverão informar ao chefe imediato o deslocamento para acompanhar a sessão e retornar logo ao término 
da mesma;
§ 2º Os Secretários e Diretores deverão manter, ainda que minimamente, atendimento nas respectivas secretarias;
§ 3° Os horários da presente flexibilização serão compensados de acordo com a necessidade e conveniência da administração.

Art. 2°- Revogadas as disposições em contrário

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 25 de abril de 2018.
ADILSOM BARELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.

ELIAMARA BALBINOT
Servidora Designada
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Massaranduba

Prefeitura

DECRETO Nº 3575 DE 18 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603843

DECRETO Nº 3575 DE 18 DE ABRIL DE 2018
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com a Lei nº 1850 de 22 de dezembro 
de 2017, DECRETA:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito adicional suplementar no Orçamento de 2018 no valor de R$ 
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) no programa abaixo discri-
minado:

0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0901 – GERÊNCIA DE SAÚDE
0901.010.0304.0030.2104 – Manutenção da Vigilância Sanitária
0901 – 33390000000 – Aplicações diretas
0901 – 033807 – Vig. Sanitária ........................... R$ 50.000,00
0901 – 34490000000 – Aplicações diretas
0901 – 033807 – Vig. Sanitária ........................... R$ 5.000,00

Art. 2º Os recursos para atender os créditos acima especificados, 
decorrerão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2017.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 18 DE ABRIL DE 2018.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

DECRETO Nº 3578 DE 23 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603847

DECRETO Nº 3578 DE 23 DE ABRIL DE 2018
Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atri-
buições legais e de acordo com a Lei nº 1850 de 22 de dezembro 
de 2017, DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir o cré-
dito adicional suplementar no Orçamento de 2018 no valor de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) no programa abaixo discriminado:

0800 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TU-
RISMO
0801 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
0801.0027.0812.0024.1067 – Reforma do Centro Esportivo Muni-
cipal
0801 – 33390000000 – Aplicações diretas
0801 – 0300000 – Recursos ordinários .............  R$ 3.740,00
0803 – GERÊNCIA DE CULTURA E TURISMO
0803.0013.0392.0117.1008 – Realização da Fecarroz
0803 – 333900000 – Aplicações Diretas
0803 – 0300000 – Recursos Ordinários .................. R$ 76.260,00

Art. 2º Os recursos para atender os créditos acima especificados, 
decorrerão do Superávit Financeiro verificado no exercício de 2017.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 23 DE ABRIL DE 2018.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65.2018 - INFRASUL

Publicação Nº 1603005

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Referência: Processo Licitatório n° 65/2018 – PMM – Tomada de 
Preços.

Cuida-se de reposta ao Recurso Administrativo ao Edital da Tomada 
de Preços n° 65/2018, interposto por INFRASUL INFRAESTRUTU-
RA E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no CNPJ n° 03.094.645/0001-29, sediada na cidade de 
Joinville/SC, cujo objeto é a execução da obra de pavimentação, 
drenagem e sinalização da Rua 25 de Julho e Rua Ervino Seifert do 
Município de Massaranduba (SC).

DA ADMISSIBILIDADE:
Nos termos do disposto no art. 109, inciso I, alínea “a” e §§ 2° e 
4º, da Lei nº 8.666/93, é cabível recurso, no prazo de cinco dias 
úteis a contar da lavratura da ata, nos casos de inabilitação do 
licitante, aplicando-se a este efeito suspensivo, dirigindo-o a auto-
ridade superior que proferirá decisão no prazo de cinco dias úteis, 
contado do recebimento do recurso:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 
Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
(...)
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
(...)
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste 
artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
(...)
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deci-
são ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Verifica-se, assim, que a INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA protocolou na Prefeitura de Massaranduba o 
referido recurso em 23.04.2018 e considerando que a lavratura da 
ata que a habilitou ocorreu em 16.04.2018, o presente Recurso 
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Administrativo apresenta-se tempestivo, sendo este recebido com 
efeito suspensivo, conforme dispositivos supracitados.

DOS PONTOS QUESTIONADOS E DA ANÁLISE:
Em linhas gerais, a empresa propôs o presente Recurso Admi-
nistrativo por não se conformar com a habilitação das licitantes 
CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., EMPREITEIRA 
DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. e PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 
LTDA., conforme Ata De Recebimento e Julgamento dos Documen-
tos referente ao Edital do Processo Licitatório nº 65/2018.
A Recorrente alega que as licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E 
PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-
MAR LTDA. apresentaram, apenas, comprovação de capacidade 
técnica para as obras denominadas no lote 01 (pavimentação, dre-
nagem e sinalização da Rua 25 de Julho e Rua Ervino Seifert), 
deixando de apresentar a referida documentação para o lote 02.
Tais exigências encontram-se previstas no edital do certame, no 
item 6.2 alíneas “c” e “d”:

6.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(...)
c) Para o lote 01: Acervo técnico emitido pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU) ou atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado registrado no CREA/CAU, comprovando 
que o engenheiro/arquiteto responsável da licitante tenha execu-
tado obras de pavimentação da mesma natureza em relação ao 
objeto deste edital para execução de obras de:
c.1) Pavimentação asfáltica compreendendo o fornecimento, trans-
porte e espalhamento de revestimento asfáltico tipo CBUQ em via, 
rua ou rodovia pública.
c.2) A comprovação de aptidão a que se refere a alínea “c”, será fei-
ta por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei Federal 8.666/93.
d) Para o lote 02: Apresentar, para fins de qualificação técnica, 
declaração expedida por órgão público ou empresa privada, para 
qual fornece ou já forneceu, satisfatoriamente o objeto deste edital 
ou outro semelhante, preferencialmente em papel timbrado, além 
da assinatura do responsável;

Assim, para a Recorrente, as licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES 
E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-
MAR LTDA., por não cumprirem com a alínea “d” do item 6.2, não 
se habilitaram para a totalidade do certame.
Da mesma forma, de acordo com a Recorrente, a licitante PAVI-
PLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. apresentou declaração de capacidade 
técnica para os lotes 01 e 02, sendo que em referência ao lote 02 
(iluminação pública na Rua 25 de Julho e Rua Ervino Seifert) seu 
responsável técnico se trata de Engenheiro Civil, o que, de acordo 
com resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e 
Arquitetura, não possui a capacidade técnica necessária para res-
ponsabilizar-se pelos serviços deste porte, devendo este ser elabo-
rado e representado por um Engenheiro Eletricista.
Assim, a Recorrente solicita que seja declarada a inabilitação das 
licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., EM-
PREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. e PAVIPLAN PAVI-
MENTAÇÃO LTDA.
A Recorrente fundamenta sua decisão na Lei nº 8.666/93, no Edital 
Processo Licitatório n° 65/2018 e na Resolução nº 218 do CONFEA 
- Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura.
Em que pese, entretanto, o zelo na elaboração do recurso admi-
nistrativo, não se vislumbra perspectiva em provê-lo, pelos motivos 
que serão a seguir expostos.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a Administração Pública atua 
em prol do interesse público.
No tocante ao item 6.2, alíneas “c” e “d”, do Edital do Processo Li-
citatório nº 65/2018, é sabido que a licitação destina-se a garantir 
a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar 

a proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser pro-
cessada e julgada em estrita conformidade com os princípios bási-
cos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatos (Art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93).
Desta forma, ao fazer tais exigências no Edital, a Administração 
está agindo sob o pálio da discricionariedade ao fazer valer as nor-
mas do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais não 
têm o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação, pelo 
contrário, apenas de garantir os objetivos previstos no art. 3° da 
Lei nº 8.666/93.
Em que pese a habilitação das licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES 
E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-
MAR LTDA., que segundo a Recorrente deixaram de apresentar o 
documento solicitado na alínea “d” do item 6.2, cumpre esclarecer 
que, o atestado de capacidade técnica (exigido na alínea “c” do 
item 6.2) é amplo e abrangente, suprindo a necessidade da apre-
sentação da declaração faltante.
Além disto, é importante frisar que o gestor público possui dis-
cricionariedade na eleição dos critérios relativos à qualificação no 
momento da habilitação, preservando o interesse público e dispen-
sando formalismo exagerado.
Ademais, a Administração Pública em momento algum deixou de 
observar o disposto no Edital do Processo Licitatório nº 65/2018, 
apenas dispensou formalidades e excessivas que podem restringir 
a competição, a fim de garantir a ampla competitividade do cer-
tame.
Entende-se que a apresentação do documento exigido na alínea 
“c” do item 6.2 do Edital do certame é desnecessária quando apre-
sentado documento amplo e abarcante, que supera outro e desti-
na-se para o mesmo fim.
As licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e 
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA., apresentaram 
atestado de capacidade técnica que possuía o conteúdo solicitado 
no edital do certame, não necessitando de uma interpretação ex-
tensiva do documento, sendo suficiente para propiciar adequado 
grau de certeza e segurança ao ente licitante.
Cumpre ressaltar o disposto no inciso II do artigo 30 da Lei nº 
8.666/93 assim determina:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 
a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade perti-
nente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento 
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos traba-
lhos; (nossos grifos).

As licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. 
e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. comprovaram 
sua aptidão para o desempenho das atividades penitentes ao obje-
to do certame, não violando preceitos legais.
Para o doutrinador Matheus Carvalho, o atestado, quando emitido 
pelo Poder Público, comprova uma situação de fato, previamente 
documentada dentro da repartição:

Tradicionalmente, são os atos administrativos que estabelecem 
opiniões e conclusões do ente estatal como, por exemplo, os pa-
receres, sendo, também, considerados enunciativos aqueles que 
verificam e atestam situação de fato ocorrida que afeta a atuação 
estatal.
(...)
I - Atestado: quando o Poder Público tem de comprovar, mediante 
verificação de determinada situação de fato, para, então, proferir 
um ato que ateste aquela ocorrência fática. Com efeito, trata-se 
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de ato que comprova a existência de uma situação analisada pelo 
Estado por meio de seus órgãos competentes, não sendo hipóte-
se previamente documentada dentro da repartição. Por exemplo, 
a perícia médica é indispensável para se averiguar a situação de 
doença de um servidor e expedir um atestado por junta médica. 
(CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 3 ed. ver. 
ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Ratifica-se que, o documento apresentado pela CONPLA – CONS-
TRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE 
OBRA ADRIMAR LTDA. foram expedidos por órgão público para o 
qual forneceram satisfatoriamente o objeto do edital do certame, 
contendo assinatura do responsável e timbres, possuindo a mesma 
finalidade do outro documento exigido na alínea “c” do item 6.2 do 
edital do certame.
A aceitação do documento em questão e a respectiva habilitação 
não causou nenhum tipo de prejuízo à administração pública, as-
sim, as licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO 
LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. não po-
dem ser excluídas do processo de licitação por conta de questões 
irrelevantes, como esta irregularidade formal na documentação, 
preservando-se os objetivos trazidos no caput do art. 3º da Lei nº 
8.666/93, quais sejam: a busca da proposta mais vantajosa para 
a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvi-
mento nacional sustentável.
Do mesmo modo, no tocante a habilitação da licitante PAVIPLAN 
PAVIMENTAÇÃO LTDA., esta Administração não violou lei alguma 
ao fazê-la. Isto porque a declaração com responsabilidade técnica 
de Engenheiro Civil foi suficiente para comprovar a qualificação 
técnica da empresa, uma vez que não será o Engenheiro Civil quem 
fará o serviço de Engenheiro Eletricista.
Houve cumprimento do disposto no edital do certame, quando a 
licitante apresentou o documento dentro dos moldes exigidos.
Ademais, o Edital do Processo Licitatório nº 65/2018 apega-se ao 
cumprimento da lei, e como já mencionado, dispensado formalida-
des e exigências excessivas que venham a restringir a competição, 
a fim de garantir a ampla competitividade do certame.
A regra geral é sempre a mesma: não poderão ser impostas exi-
gências excessivas ou inadequadas.
Comprovada a qualificação técnica das licitantes que apresentaram 
documento válido para tanto, considerando o formalismo modera-
do que se associa com o princípio da eficiência e o da segurança 
jurídica e considerando o cumprimento dos objetivos previstos no 
caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/93 conclui-se que licitantes 
CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., EMPREITEIRA 
DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. e PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO 
LTDA. fizeram jus a habilitação.
Dito isso, em razão da busca pela proposta mais vantajosa para a 
Administração, da isonomia, da eficiência e da segurança jurídica, 
e objetivando garantir a ampla competitividade do certame enten-
de-se não haver motivos plausíveis para modificação do mesmo, 
sendo mantido da maneira em que se encontra.

DA DECISÃO
Diante do exposto, entendemos pelo INDEFERIMENTO do presente 
recurso administrativo, de forma a manter a habilitação das licitan-
tes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., EMPREI-
TEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. e PAVIPLAN PAVIMEN-
TAÇÃO LTDA.
Desta forma, em obediência ao § 4º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, 
encaminho o recurso à autoridade superior para julgamento.
Desde já informo que a autoridade superior para a análise do re-
curso seria o Secretário de Administração e Finanças do Município, 
o qual é a mesma pessoa do pregoeiro. Por este motivo, me decla-
ro desde já impedido para a análise do recurso e o encaminho ao 
Sr. Prefeito Municipal, autoridade superior ao Secretário de Admi-
nistração e Finanças, para que o faça.

Massaranduba, Santa Catarina, 24 de abril de 2018.
CIRIO MARTINI
Presidente da Comissão de Licitação

Processo Licitatório – Tomada de Preços n.° 65/2018
Recorrente: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
O Recurso supracitado foi encaminhado a este Prefeito Municipal 
para Decisão Hierárquica de acordo com o que preceitua o § 4º 
do artigo 109 da Lei nº 8.666/93. Desta forma, em observância às 
competências normativas conferidas a mim, passo a analisar para 
ao final decidir da seguinte forma:

DA ANÁLISE DO RECURSO

De acordo com a fundamentação do Pregoeiro, em sua Decisão, a 
empresa Recorrente requer a reconsideração da decisão de habi-
litação das licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO 
LTDA., EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. por ale-
gar que, em apertada síntese, no edital do certame, no tocante 
ao seu item 6.2, alínea “c” e “d”, quando, deixaram de apresentar 
declaração para fins de comprovação de qualificação técnica.

Requer também a reanalise da habilitação da licitante PAVIPLAN 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. que apresentou declaração de qualificação 
técnica, inerente a alínea “d”, item 6.2 do edital do certame, onde a 
responsabilidade foi firmada por Engenheiro Civil e não Engenheiro 
Eletricista.

Em razão disto, as licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJA-
MENTO LTDA., EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. 
e PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., deixram de cumprir as exi-
gências do edital, o que deveria acarretar em sua inabilitação no 
certame.
Entretanto, não é o que nos parece.
Isso porque, compulsando os Autos, verifica-se que as licitantes 
CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., EMPREITEI-
RA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. apresentaram documento 
superior ao solicitado, sendo a desnecessária a apresentação de 
outro, a finalidade permaneceu a mesma, trazendo as informações 
necessárias e exigidas no Edital do Processo Licitatório nº 65/2018, 
proporcionando a Administração Pública adequado grau de certeza 
e segurança, que por sua vez está em consonância com o disposto 
na Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93), fazendo jus a habilitação.
Do mesmo modo, a licitante PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. 
também cumpriu com o disposto no edital do certame, quando 
apresentou a declaração em consonância ao exigido, apega-se ao 
cumprimento da lei, e aplicando formalidades moderadas.
Não restam dúvidas que o Município de Massaranduba agiu sob 
o pálio da discricionariedade, dispensando formalidades excessi-
vas que podem restringir a competição, a fim de garantir a ampla 
competitividade do certame, preservando os objetivos trazidos no 
caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93: a busca da proposta mais 
vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável.
Sendo assim, confirmo a motivação utilizada no julgamento do re-
curso pelo pregoeiro e, dessa forma, não se entrevê a viabilidade 
no pedido do Recorrente, tão pouco lhe assiste as razões apresen-
tadas em seus argumentos.

DA DECISÃO
Diante de todo o exposto e pelas fundamentações supra, RECEBO 
o recurso e NEGO provimento.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1878 DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603853

LEI Nº 1878 DE 25 DE ABRIL DE 2018
Altera a lei nº 1849/2017 (Plano Plurianual PPA 2018-2021). Abre 
crédito especial.

ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito de Massaranduba, Estado de 
Santa Catarina faço saber a todos os habitantes deste município 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo e 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei 
n° 1849, de 22 de dezembro de 2017, referente o Plano Plurianual 
para os exercícios de 2018-2021. A lei 1849 fica acrescida da Fun-
ção Programática:

0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0901 – GERÊNCIA DE SAÚDE
0901.010.0304.0030.2104 – Manutenção da Vigilância Sanitária
0901 – 44900000 – Aplicações diretas
0901 – 10000 – Recursos Ordinários ................ R$ 1.240,00

Art. 2º O recurso para abertura do crédito adicional especial de 
que trata o artigo 1º, é oriundo da anulação total ou parcial de 
dotações orçamentárias conforme artigo 43, § 1º, III da lei federal 
nº 4.320/64, a saber:

0900 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0902 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0902.010.0302.0027.2103 – Manutenção do Hospital Municipal 
João Schreiber
0902 – 44900000 – Aplicações diretas
0902 – 10200 – Receitas de Impostos - Saúde ........ R$ 1.240,00
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Massaranduba, Santa Catarina, 25 de abril de 2018.
ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito

Publicado no expediente da data supra,

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete

RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 65.2018 - PAVIPLAN

Publicação Nº 1603041

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Referência: Processo Licitatório n° 65/2018 – PMM – Tomada de 
Preços.

Cuida-se de reposta ao Recurso Administrativo ao Edital da Toma-
da de Preços n° 65/2018, interposto por PAVIPLAN PAVIMENTA-
ÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
03.620.927/0001-12, sediada na cidade de Guaramirim/SC, cujo 
objeto é a execução da obra de pavimentação, drenagem e sina-
lização da Rua 25 de Julho e Rua Ervino Seifert do Município de 
Massaranduba (SC).

DA ADMISSIBILIDADE:
Nos termos do disposto no art. 109, inciso I, alínea “a” e §§ 2° e 
4º, da Lei nº 8.666/93, é cabível recurso, no prazo de cinco dias 
úteis a contar da lavratura da ata, nos casos de inabilitação do 
licitante, aplicando-se a este efeito suspensivo, dirigindo-o a auto-
ridade superior que proferirá decisão no prazo de cinco dias úteis, 
contado do recebimento do recurso:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 
Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
(...)
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
(...)
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste 
artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
(...)
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deci-
são ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Verifica-se, assim, que a PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. pro-
tocolou na Prefeitura de Massaranduba o referido recurso em 
23.04.2018 e considerando que a lavratura da ata que a habilitou 
ocorreu em 16.04.2018, o presente Recurso Administrativo apre-
senta-se tempestivo, sendo este recebido com efeito suspensivo, 
conforme dispositivos supracitados.

DOS PONTOS QUESTIONADOS E DA ANÁLISE:
Em linhas gerais, a empresa propôs o presente Recurso Administra-
tivo por não se conformar com a habilitação das licitantes CONPLA 
– CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE 
MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA., conforme Ata De Recebimento e 
Julgamento dos Documentos referente ao Edital do Processo Lici-
tatório nº 65/2018.
A Recorrente alega que as licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E 
PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-
MAR LTDA. não cumpriram com as exigências do Edital do certa-
me, no tocante ao seu item 6.2, alínea “d”, quando, ao invés de 
apresentarem declaração para fins de comprovação de qualificação 
técnica, apresentaram atestado.
O item 6.2, alínea “d”, do Edital do Processo Licitatório n° 65/2018, 
assim determina:

6.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
(...)
d) Para o lote 02: Apresentar, para fins de qualificação técnica, 
declaração expedida por órgão público ou empresa privada, para 
qual fornece ou já forneceu, satisfatoriamente o objeto deste edital 
ou outro semelhante, preferencialmente em papel timbrado, além 
da assinatura do responsável;

A recorrente aduz que a aceitação do atestado no lugar da decla-
ração viola o inciso II do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, bem como, 
fere os princípios norteadores do processo licitatório.
Assim, a Recorrente solicita que seja declarada a inabilitação das 
licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e 
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA.
A Recorrente fundamenta sua decisão na Lei nº 8.666/93, no Edital 
Processo Licitatório n° 65/2018, na doutrina e jurisprudência.
Em que pese, entretanto, o zelo na elaboração do recurso admi-
nistrativo, não se vislumbra perspectiva em provê-lo, pelos motivos 
que serão a seguir expostos.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a Administração Pública atua 
em prol do interesse público.
No tocante ao item 6.2, alínea “d” do no Edital do Processo Licita-
tório nº 65/2018, é sabido que a licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração, devendo ser pro-
cessada e julgada em estrita conformidade com os princípios bási-
cos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
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da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 
correlatos (Art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93).
Desta forma, ao fazer tais exigências no Edital, a Administração 
está agindo sob o pálio da discricionariedade ao fazer valer as nor-
mas do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais não 
têm o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação, pelo 
contrário, apenas de garantir os objetivos previstos no art. 3° da 
Lei nº 8.666/93.
Em que pese à exigência da referida declaração, é importante fri-
sar que o gestor público possui discricionariedade na eleição dos 
critérios relativos à qualificação no momento da habilitação, pre-
servando o interesse público e dispensando formalismo exagerado.
Ademais, a Administração Pública em momento algum deixou de 
observar o disposto no Edital do Processo Licitatório nº 65/2018, 
apenas dispensou formalidades e excessivas que podem restringir 
a competição, a fim de garantir a ampla competitividade do cer-
tame.
Entende-se que a apresentação do documento intitulado “atesta-
do” apresentado pelas licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLA-
NEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR 
LTDA., possuía o conteúdo solicitado no edital do certame, não 
necessitando de uma interpretação extensiva do documento.
Trata-se de um mero erro de nomenclatura, onde as licitantes 
CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEI-
RA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. intitularam o documento 
erroneamente, entretanto, a essência do mesmo permaneceu a 
mesma, sendo suficiente para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança ao ente licitante.
Cumpre ressaltar o disposto no inciso II do artigo 30 da Lei nº 
8.666/93 assim determina:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 
a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade perti-
nente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento 
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos traba-
lhos; (nossos grifos).

As licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. 
e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. comprovaram 
sua aptidão para o desempenho das atividades penitentes ao obje-
to do certame, não violando preceitos legais.
Para o doutrinador Matheus Carvalho, o atestado, quando emitido 
pelo Poder Público, comprova uma situação de fato, previamente 
documentada dentro da repartição:

Tradicionalmente, são os atos administrativos que estabelecem 
opiniões e conclusões do ente estatal como, por exemplo, os pa-
receres, sendo, também, considerados enunciativos aqueles que 
verificam e atestam situação de fato ocorrida que afeta a atuação 
estatal.
(...)
I - Atestado: quando o Poder Público tem de comprovar, mediante 
verificação de determinada situação de fato, para, então, proferir 
um ato que ateste aquela ocorrência fática. Com efeito, trata-se 
de ato que comprova a existência de uma situação analisada pelo 
Estado por meio de seus órgãos competentes, não sendo hipóte-
se previamente documentada dentro da repartição. Por exemplo, 
a perícia médica é indispensável para se averiguar a situação de 
doença de um servidor e expedir um atestado por junta médica. 
(CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 3 ed. ver. 
ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Ratifica-se que, o problema em questão refere-se a, tão somente, 

um erro de nomenclatura do documento, pois os atestados apre-
sentados pelas licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJA-
MENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. 
foram expedidos por órgão público para o qual forneceram satisfa-
toriamente o objeto do edital do certame, contendo assinatura do 
responsável e timbres.
A aceitação do documento em questão não causou nenhum tipo 
de prejuízo à administração pública, assim, as licitantes CONPLA – 
CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO 
DE OBRA ADRIMAR LTDA. não podem ser excluídas do processo 
de licitação por conta de questões irrelevantes, como esta irre-
gularidade formal na documentação, preservando-se os objetivos 
trazidos no caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93, quais sejam: a 
busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia 
da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Comprovada a qualificação técnica das licitantes que apresentaram 
documento válido para tanto, considerando o formalismo modera-
do que se associa com o princípio da eficiência e o da segurança 
jurídica e considerando o cumprimento dos objetivos previstos no 
caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/93 conclui-se que licitantes 
CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEI-
RA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. fizeram jus habilitação.
Dito isso, em razão da busca pela proposta mais vantajosa para a 
Administração, da isonomia, da eficiência e da segurança jurídica, 
e objetivando garantir a ampla competitividade do certame enten-
de-se não haver motivos plausíveis para modificação do mesmo, 
sendo mantido da maneira em que se encontra.

DA DECISÃO
Diante do exposto, entendemos pelo INDEFERIMENTO do presente 
recurso administrativo, de forma a manter a habilitação das licitan-
tes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREI-
TEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA.
Desta forma, em obediência ao § 4º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, 
encaminho o recurso à autoridade superior para julgamento.
Desde já informo que a autoridade superior para a análise do re-
curso seria o Secretário de Administração e Finanças do Município, 
o qual é a mesma pessoa do pregoeiro. Por este motivo, me decla-
ro desde já impedido para a análise do recurso e o encaminho ao 
Sr. Prefeito Municipal, autoridade superior ao Secretário de Admi-
nistração e Finanças, para que o faça.

Massaranduba, Santa Catarina, 23 de abril de 2018.
CIRIO MARTINI
Presidente da Comissão de Licitação

Processo Licitatório – Tomada de Preços n.° 65/2018
Recorrente: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

O Recurso supracitado foi encaminhado a este Prefeito Municipal 
para Decisão Hierárquica de acordo com o que preceitua o § 4º 
do artigo 109 da Lei nº 8.666/93. Desta forma, em observância às 
competências normativas conferidas a mim, passo a analisar para 
ao final decidir da seguinte forma:

DA ANÁLISE DO RECURSO

De acordo com a fundamentação do Pregoeiro, em sua Decisão, a 
empresa Recorrente requer a reconsideração da decisão de habi-
litação das licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO 
LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA., por 
alegar que, em apertada síntese, no edital do certame, no tocante 
ao seu item 6.2, alínea “d”, quando, ao invés de apresentarem 
declaração para fins de comprovação de qualificação técnica, apre-
sentaram atestado.

Em razão disto, as licitantes CONPLA – CONSTRUÇÕES E 
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PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRI-
MAR LTDA. deixram de cumprir as exigências do edital, o que de-
veria acarretar em sua inabilitação no certame.

Entretanto, não é o que nos parece.
Isso porque, compulsando os Autos, verifica-se que as licitantes 
CONPLA – CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. e EMPREITEI-
RA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA. apenas equivocaram-se na 
nomenclatura do documento, entretanto a sua essência permane-
ceu a mesma, trazendo as informações necessárias e exigidas no 
Edital do Processo Licitatório nº 65/2018, proporcionando a Admi-
nistração Pública adequado grau de certeza e segurança, que por 
sua vez está em consonância com o disposto na Lei das Licitações 
(Lei nº 8.666/93), fazendo jus a habilitação.
Não restam dúvidas que o Município de Massaranduba agiu sob 
o pálio da discricionariedade, dispensando formalidades excessi-
vas que podem restringir a competição, a fim de garantir a ampla 
competitividade do certame, preservando os objetivos trazidos no 
caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93: a busca da proposta mais 
vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável.
Sendo assim, confirmo a motivação utilizada no julgamento do re-
curso pelo pregoeiro e, dessa forma, não se entrevê a viabilidade 
no pedido do Recorrente, tão pouco lhe assiste as razões apresen-
tadas em seus argumentos.

DA DECISÃO
Diante de todo o exposto e pelas fundamentações supra, RECEBO 
o recurso e NEGO provimento.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 70.2018 - INOVA AMBIENTAL - 
COLETA DE LIXO

Publicação Nº 1603036

JULGAMENTO DE RECURSO
Referência: Processo Licitatório n° 70/2018 – PMM – Tomada de 
Preços.

Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital da To-
mada de Preços n° 70/2018, interposto por INOVA AMBIENTAL 
TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ n° 07.030.825/0001-06, sediada na cidade 
de Curitiba/PR, cujo objeto é a contratação de empresa que preste 
serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares compactáveis, 
da Área Urbana (parcial) e Rural e transporte até a estação de 
transbordo do Município de Massaranduba(SC).

DA ADMISSIBILIDADE:
Nos termos do disposto no art. 109, inciso I, alínea “a” e §§ 2° e 
4º, da Lei nº 8.666/93, é cabível recurso, no prazo de cinco dias 
úteis a contar da lavratura da ata, nos casos de inabilitação do 
licitante, aplicando-se a este efeito suspensivo, dirigindo-o a auto-
ridade superior que proferirá decisão no prazo de cinco dias úteis, 
contado do recebimento do recurso:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 
Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
(...)
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
(...)
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste 

artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
(...)
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deci-
são ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

Verifica-se, assim, que a empresa recorrente protocolou na Pre-
feitura de Massaranduba o referido recurso em 24.04.2018 e 
considerando que a lavratura da ata que a inabilitou ocorreu em 
18.04.2018, o presente Recurso Administrativo apresenta-se tem-
pestivo, sendo este recebido com efeito suspensivo, conforme dis-
positivos supracitados.

DOS PONTOS QUESTIONADOS E DA ANÁLISE:
Em linhas gerais, a empresa propôs o presente Recurso Adminis-
trativo por não se conformar com a sua inabilitação motivada pela 
ausência da apresentação de documento exigido no Edital do Pro-
cesso Licitatório nº 70/2018 em seu item 6.1, qual seja:

6 -  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01)
6.1. As licitantes cadastradas junto a Prefeitura de Massaranduba 
(SC) deverão apresentar no envelope 01 o CRC, as negativas que 
porventura estejam vencidas, juntamente com os documentos ci-
tados nas alíneas de “j” a “k” e no item 6.2.

a) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato so-
cial da licitante, devidamente registrado;
(DISPENSADO SE APRESENTADO NA FASE DE CREDENCIAMENTO)

A empresa aduz que apresentou o referido documento ao fazer o 
CRC, entretanto, o edital mesmo assim exigiu cópia autenticada 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante, devida-
mente registrado ou no credenciamento, ou na habilitação.
A empresa aduz que o requerimento da apresentação do referido 
documento já foi suprido no CRC.
Fundamenta seu pedido na Lei 8666 e na jurisprudência pátria.
Em que pese, entretanto, o zelo na elaboração do recurso admi-
nistrativo, não se vislumbra perspectiva em provê-lo, pelos motivos 
que serão a seguir expostos.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a Administração Pública atua 
em prol do interesse público.
No tocante ao questionamento apresentado, reforçamos que a em-
presa recorrente não apresentou o contrato social nos documentos 
de habilitação e nem no credenciamento, conforme exigia o edital.
Desta forma, ao fazer tais exigências no Edital, a Administração 
está agindo sob o pálio da discricionariedade ao fazer valer as nor-
mas do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais não 
têm o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação, pelo 
contrário, apenas de garantir os objetivos previstos no art. 3° da 
Lei nº 8666/93.
Ao elaborar o Edital, a Administração, que possui discricionarie-
dade, é livre, pois busca atender o interesse coletivo e após a sua 
publicação fica vinculada àquilo que foi publicado. O seu cumpri-
mento é essencial.
Não obstante, Processo Licitatório n° 70/2018 – Tomada de Preços 
nº 70/2018, possuí duas fases, a de habilitação e a de apresen-
tação de propostas, cada uma com requisitos específicos expres-
samente previstos no respectivo edital. Não é possível que uma 
empresa que não atendeu os requisitos da primeira fase possa 
participar da seguinte.
Inclusive, a primeira jurisprudência citada pela empresa requeren-
te aduz: ADMITE-SE A SUBSTITUIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELA-
TIVA À HABILITAÇÃO DO PROPONENTE PELO CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL, DESDE QUE EXPRESSAMETNE PREVISTA 
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NO EDITAL.
Ora, tal situação não foi prevista no edital.
Dito isso, em razão da vinculação do instrumento convocatório do 
certame e da impessoalidade, entende-se não haver motivos plau-
síveis para modificação do mesmo, sendo mantido da maneira em 
que se encontra.

DA DECISÃO
Diante do exposto, entendemos pelo INDEFERIMENTO do presente 
recurso administrativo, de forma a manter a inabilitação da recor-
rente.
Desta forma, em obediência ao § 4º do Art. 109 da Lei 8.666/93, 
encaminho o recurso à autoridade superior para julgamento.
Desde já informo que a autoridade superior para a análise do re-
curso seria o Secretário de Administração e Finanças do Município, 
o qual é a mesma pessoa do pregoeiro. Por este motivo, me decla-
ro desde já impedido para a análise do recurso e o encaminho ao 
Sr. Prefeito Municipal, autoridade superior ao Secretário de Admi-
nistração e Finanças, para que o faça.

Massaranduba, Santa Catarina, 24 de abril de 2018.
Cirio Martini
Presidente da Comissão de Licitação
Processo Licitatório – Tomada de Preços n.° 70/2018
Recorrente: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES

JULGAMENTO DE RECURSO
O Recurso supra citado foi encaminhado a este Prefeito Municipal 
para Decisão Hierárquica de acordo com o que preceitua o § 4º do 
Art. 109 da Lei 8.666/93. Desta forma, em observância às compe-
tências normativas conferidas a mim, passo a analisar para ao final 

decidir da seguinte forma:
DA ANÁLISE DO RECURSO
De acordo com a fundamentação do Presidente da licitação, em 
sua Decisão, a empresa Recorrente requer a reconsideração da 
decisão de inabilitação da Recorrente, por alegar que, em apertada 
síntese, que a exigência de cópia autenticada do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social da licitante, devidamente registrado 
que foi suprida com a entrega do CDC.

Entretanto, parece que a comissão agiu acertadamente.
Isso porque, compulsando os Autos, verifica-se que o edital, além 
do CDC, exigiu os documentos de habilitação constantes no item 
6.1 mesmo para empresas que apresentassem o CRC, não estando 
no edital a informação de que o CRC supre a necessidade de apre-
sentação dos demais documentos.
Não restam dúvidas que o município agiu sob o pálio da discricio-
nariedade, e, conforme uma das exigências da Lei 8666/93, en-
contra-se a vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que 
o edital faz Lei entre as partes.
Sendo assim, confirmo a motivação utilizada no julgamento do re-
curso pelo pregoeiro e, dessa forma, não se entrevê a viabilidade 
no pedido do Recorrente, tão pouco lhe assiste as razões apresen-
tadas em seus argumentos.

DA DECISÃO
Diante de todo o exposto e pelas fundamentações supra, RECEBO 
o recurso e NEGO provimento.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

PORTARIA 129/2018
Publicação Nº 1603458

PORTARIA Nº 0129/2018
Instaura Processo Administrativo Disciplinar

DJONATHAN CISZ Presidente da Camara de Vereadores de Massa-
randuba, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Comple-
mentar n.º 012/2005,

CONSIDERANDO que a Administração Pública tomou conhecimen-
to através de redes sociais (facebook) de que um servidor da Câ-
mara Municipal manteve conversa via facebook da Camara com 
munícipe de cunho sensual;

CONSIDERANDO que a rede social (facebook) da Câmara Municipal 
deverá ser utilizado tão somente para fins de divulgação dos atos e 
atividades da Câmara Municipal e não de uso particular;

CONSIDERANDO que diante dos fatos foi instaurada sindicância 
administrativa para apuração dos mesmos, e que esta foi suficiente 
para apurar os fatos;

CONSIDERANDO que durante o processo foram juntados cópias 
com o teor das conversas entre o servidor e munícipe, confirmando 
a identidade do mesmo;

CONSIDERANDO que com base na sindicância fora apontado como 
responsável pela conversa o servidor Jair Micheluzzi;

CONSIDERANDO que, agindo assim, o servidor inobservou os deve-
res funcionais previstos no art.167, inciso XIII da Lei Complementar 
n.° 12/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos de Massaranduba), 

bem como o art. 182 inciso V do mesmo estatuto legal, sujeitando 
a aplicação de penalidade disciplinar prevista no art. 178 inciso III 
e 182 inciso XII, da referida Lei Complementar n.° 12/2005.
RESOLVE

Art. 1° Determinar a abertura do Processo Administrativo, através 
da Comissão composta pelos servidores Marilu Maiochi Ziehlsdorff 
(Assistente Administrativo), Almir Trevisani (Diretor Administrativo) 
e Dionisio Kemczynski (Contador), para sob a presidência da pri-
meira, realizar os trabalhos com a incumbência de apurar respon-
sabilidade atribuída ao servidor Jair Micheluzzi.

Art. 2° A Comissão terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias para 
conclusão dos trabalhos, a contar da instalação da Comissão, po-
dendo este ser prorrogado a pedido da Comissão por igual prazo, 
sem prejuízo dos trabalhos habituais.

Art. 3° Providencie a Comissão a oitiva das testemunhas neces-
sárias, buscando e requisitando os demais elementos que julgar 
necessários e convenientes à apuração
dos fatos imputados ao servidor, assegurando o contraditório e a 
ampla defesa, fundamentando o parecer final conclusivo.

Art. 4° Encaminho a Presidente da Comissão Disciplinar o processo 
da sindicância que integrará este processo disciplinar como peças 
informativas de instrução.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e PUBLIQUE-SE.
Massaranduba, 02 de abril de 2018.
DJONATHAN CISZ
Presidente da Câmara
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Matos Costa

Prefeitura

AVISO DISPENSA 1/2018
Publicação Nº 1603638

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 1/2018
O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 
015/2018, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instau-
ração de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento 
no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/1993.
Contratado: Empresa MITE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.813.151/0001-45, com sede no Município de Matos Costa, SC, 
neste ato representado pelo Sr. Dorival Rodrigues, inscrito no CPF 
sob nº 249.390.219-04, residente e domiciliado neste Município
Objeto: Aquisição de GASOLINA COMUM destinados aos veículos 
do Fundo Municipal de Assistência Social.
Valor Total: 3.424,00
Despesa: 2 e 7
Complemento do Elemento 3.3.90.30.01
Matos Costa, 25 de abril de 2018. Dalton Fagundes - Presidente 
da Comissão

AVISO DISPENSA 13/2018
Publicação Nº 1603629

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 
30/2018
O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 
015/2018, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instau-
ração de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento 
no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/1993.
Contratado: Empresa MITE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.813.151/0001-45, com sede no Município de Matos Costa, SC, 
neste ato representado pelo Sr. Dorival Rodrigues, inscrito no CPF 
sob nº 249.390.219-04, residente e domiciliado neste Município
Objeto: Aquisição de COMBUSTÍVEIS(Gasolina Comum, Óleo Die-
sel Comum e Óleo Diesel S10) destinados aos veículos e máquinas 
de diversas Secretarias Municipais: Gabinete do Prefeito, Adminis-
tração, Agricultura, Educação, Viação Obras e Urbanismo, Indústria 
e Comércio e Corpo de Bombeiros.
Valor Total:45.160,00
Despesa:2/31/47/83
Complemento do Elemento 3.3.90.30.01
Matos Costa, 25 de abril de 2018. Dalton Fagundes - Presidente 
da Comissão

AVISO DISPENSA 3/2018
Publicação Nº 1603626

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 3/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 5/2018
O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 
015/2018, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a instau-
ração de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento 
no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/1993.
Contratado: Empresa MITE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 

- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.813.151/0001-45, com sede no Município de Matos Costa, SC, 
neste ato representado pelo Sr. Dorival Rodrigues, inscrito no CPF 
sob nº 249.390.219-04, residente e domiciliado neste Município
Objeto: Aquisição de COMBUSTÍVEIS(Gasolina Comum, Óleo Die-
sel Comum e Óleo Diesel S10) destinados aos veículos do Fundo 
Municipal de Saúde.
Valor Total:13.940,00
Despesa:11 Complemento do Elemento 3.3.90.30.01
Matos Costa, 25 de abril de 2018. Dalton Fagundes - Presidente 
da Comissão

INEXIBILIDADE 04/2018
Publicação Nº 1603616

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
INEXIGIBILIDADE 4/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 29/2018
O Presidente da Comissão de Licitações, nomeado pelo Decreto n. 
015/2018, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a ins-
tauração de procedimento de Inexigibilidade de licitação, artigo 25 
da Lei Federal n. 8666/93.
Objeto: Transferências de recursos financeiros destinados a exe-
cução repasse financeiro como forma de apoio a realização do 28º 
Rodeio Crioulo Encontros de Artes e Tradições Gauchas, conforme 
detalhado no plano de trabalho, e em conformidade com a Lei Mu-
nicipal Nº 2.205/2018.
Organização Civil: CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA PORTEIRA DA 
AMIZADE/CNPJ 79.376.869/0001-95
Valor total de R$: 12.000,00 (doze mil reais).
Despesa: 19 - Complemento Elemento: 3.3.5043.99.00.00.00
Matos Costa, 25 de abril de 2018. Raul Ribas Neto – Prefeito Mu-
nicipal

PORTARIA 317/2018
Publicação Nº 1603096

PORTARIA Nº 317/2018 – De 23 de Abril de 2018.

Raul Ribas Neto, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor GILBERTO GOMES, investido no 
cargo de provimento em carreira, do grupo ocupacional ADMINIS-
TRATIVO, na categoria funcional de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, 
designado para o cargo em comissão de SECRETARIO MUNICIPAL 
DE FINANÇAS, 20 (vinte) dias de Férias Regulamentares, relativas 
ao período aquisitivo de 2017/2018, a serem gozados em 40 (qua-
renta) dias de meio dia no período vespertino, de conformidade 
com o insculpido no art. 107, da Lei Municipal Complementar nº 
023/2012, de 26 de junho de 2012

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Porta-
ria em vigor, na data de sua publicação.

Paço do Contestado, 23 de Abril de 2018.
RAUL RIBAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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A presente Portaria foi publicada no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM.

MARCELO CARNEIRO BLEIXUVEHL
Membro da C.F.- Decreto n.º 01/09

RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE 04/2018
Publicação Nº 1603635

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO 29/2018
INEXIGIBILIDADE 04/2018

Em vista das razões alinhadas pelo Presidente da CPL, pelo pare-
cer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO a Inexigi-
bilidade de Licitação TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 QUE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA – SC E O CENTRO 
DE TRADIÇÃO GAÚCHA PORTEIRA DA AMIZADE, entidade com 
personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 79.376.869/0001-95, com sede administrativa na Rodovia da 
Amizade SC 302 s/n – Centro, Matos Costa - SC.

Objeto: Transferências de recursos financeiros destinados a exe-
cução repasse financeiro como forma de apoio a realização do 28º 
Rodeio Crioulo Encontros de Artes e Tradições Gauchas, conforme 
detalhado no plano de trabalho, e em conformidade com a Lei Mu-
nicipal Nº 2.205/2018.
Valor total de R$: 12.000,00 (doze mil reais).

Publique-se.

Matos Costa, 25 de abril de 2018.
Raul Ribas Neto
Prefeito Municipal
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Meleiro

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL 051-2018
Publicação Nº 1604000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PR 051/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO torna público para conhe-
cimentos dos interessados a RETIFICAÇÃO do edital do processo 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2018.

Meleiro/SC 25 de abril de 2018.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal

DECRETO 038-2018
Publicação Nº 1603011

DECRETO N° 038/2018 DE 20 DE ABRIL DE 2018
NOMEIA REPRESENTANTES PARA COMPOREM A COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA ADMI-
NISTRAÇÃO MUNICIPAL.

EDER MATTOS, Prefeito do Município de Meleiro, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 9° da lei federal n° 10.836 de 09 de janeiro de 2004.
DECRETA:
Art. 1°- Ficam nomeados os representantes para comporem a co-
missão de fiscalização dos contratos Administrativos da própria Ad-
ministração Municipal, como segue:

Representante da Secretaria de Administração:
Anelize Longaretti Toldo Francisco – Recepcionista

Representante da Secretaria de Educação:
Jadna Pasini Martinello – Assessora em planejamento educacional

Representantes da Secretaria de Saúde:
Cristiani Felisberto Scarpari – Auxiliar de Enfermagem
Anne Mary Destro – Farmacêutica

Representante da Secretaria de Obras:
Ivan Daniel Olivo – Engenheiro Civil

Representante da Secretaria de Agricultura:
Antônio Simoni de Oliveira – Engenheiro Agrônomo

Representante da Secretaria do SAMAE:
Mônica Graziele Burigo – Agente Administrativo

Art. 2°- A verificação de mercadorias e serviços prestados a admi-
nistração pública será de responsabilidade do fiscal nomeado de 
cada setor, nos termos do artigo 1°.

Art. 3° - Sendo constatada irregularidades nos contratos adminis-
trativos deverá o responsável comunicar imediatamente a secre-
taria responsável por meio de ofício com a descrição relativas aos 
fatos, e posterior abertura de procedimento administrativo.

Art. 4°- O processo administrativo para verificação de irregulari-
dades nos contratos, deverá ser publicado no órgão de oficial de 
publicação do Município e no portal da transparência.

Art. 5°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Meleiro, 20 de Abril de 2018.
EDER MATTOS
Prefeito de Meleiro

EXTRATO CONTRATO Nº027A-2018 SAÚDE
Publicação Nº 1604002

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 027A/2018
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
Contratado: CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA DO VALE DO 
ARARANGUA
Objeto: CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA ASSISTENCIA/
INTERNAÇÃO PSICOSSOCIAL E SAÚDE A PORTADORES DE DIS-
TURBIOS PSIQUICOS DO MUNICIPIO DE MELEIRO, EXERCICIO DE 
2018.
Valor: R$ 7.800,00
Vigência: Início: 01/03/2018 Término: 31/12/2018.
Data da assinatura: 01 de Março de 2018.

EXTRATO CONTRATO Nº028A-2018 SAÚDE
Publicação Nº 1604004

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 028A/2018
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MONTE SINAI
Objeto: CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MONTE 
SINAI COM SEDE NA ESTRADA GERAL SANGA GRANDE MUNICÍ-
PIO DE MELEIRO, PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EFETIVO 
DE USÚARIOS DE ÁLCOOL E DROGAS.
Valor: R$ 7.950,00
Vigência: Início: 01/03/2018 Término: 31/12/2018.
Data da assinatura: 01 de Março de 2018.

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052-2018
Publicação Nº 1604001

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO torna público para co-
nhecimento dos interessados que no dia 21/05/2018 às 14:00 ho-
ras estará realizando a reunião de recebimento das propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA 
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER), PARA ATENDIMENTO AOS 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 470

AGRICULTORES PRODUTORES DE LEITE, VISANDO A MELHORIA 
GENÉTICA E PRODUÇÃO DE LEITE DO MUNICIPIO DE MELEIRO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFE-
RENCIA - ANEXO I, DO PRESENTE EDITAL.
A integra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 
nº 371, Centro – Meleiro/SC, no horário das 7:30 às 11:30 e das 
13:00 as 17:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 048-
3537-8400. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima 
citado ou através da disponibilização no site do município www.
meleiro.sc.gov.br .

Meleiro/SC, 25 de abril de 2018.
EDER MATTOS
Prefeito Municipal

http://www.meleiro.sc.gov.br
http://www.meleiro.sc.gov.br
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Modelo

Prefeitura

DECRETO 098/2018
Publicação Nº 1603414

Decreto nº 098/2018 de 25/04/18
Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 607/2018, 
adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá ouras 
providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em 
especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 
8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.
Decreta:
ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido 
pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 607/2018, 
Modalidade Pregão nº 025/2018, na sua exata ordem de classifi-
cação.

ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO 
DOMÉSTICO E COMERCIAL DA CIDADE DE MODELO/SC, adjudi-
cado a favor da
Empresa Valor Total Homologado
GESUL COMERCIAL LTDA ME 7.050,00
TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI 8.530,00

ART. 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Quarta-Feira, 25 de 
abril de 2018.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ALEXANDRO SPEROTTO
Depto. de Licitações

DECRETO 099/2018
Publicação Nº 1603417

Decreto nº 099/2018 de 25/04/18
Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 629/2018, 
adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá ouras 
providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em 
especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 
8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.
Decreta:
ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido 
pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 629/2018, 
Modalidade Pregão nº 026/2018, na sua exata ordem de classifi-
cação.
ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZA-
ÇÃO PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MODELO/SC 
PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, 

adjudicado a favor da
Empresa Valor Total Homologado
WILLIAN PABLO LAMPERTI 28.740,00
GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 17.850,00

ART. 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Quarta-Feira, 25 de 
abril de 2018.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ALEXANDRO SPEROTTO
Depto. de Licitações

DECRETO 100/2018
Publicação Nº 1603418

Decreto nº 100/2018 de 25/04/18
Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 630/2018, 
adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá ouras 
providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em 
especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 
8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.
Decreta:
ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido 
pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 630/2018, 
Modalidade Pregão nº 027/2018, na sua exata ordem de classifi-
cação.

ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE TRA-
BALHO PARA AS EQUIPES DOS DEPARTAMENTOS DE AGRICUL-
TURA, DMER E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 
MODELO/SC, adjudicado a favor da
Empresa Valor Total Homologado
MARIA TEREZINHA STEFFENS - 
ME 3.996,00

ART. 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 4º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Quarta-Feira, 25 de 
abril de 2018.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ALEXANDRO SPEROTTO
Depto. de Licitações
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DECRETO 101/2018
Publicação Nº 1603419

Decreto nº 101/2018 de 25/04/18
Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 632/2018, 
adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá ouras 
providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em 
especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 
8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.
Decreta:
ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido 
pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 632/2018, 
Modalidade Pregão nº 029/2018, na sua exata ordem de classifi-
cação.
ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto AQUISIÇÃO DE PATRULHAS 
AGRÍCOLAS MECANIZADAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE MODELO/SC, DE CON-
FORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 833605/2016/
MAPA/CAIXA PROCESSO Nº 2623.1033247-88/2016 E O MUNICÍ-
PIO DE MODELO/SC, conforme ANEXO I do Edital., adjudicado a 
favor da
Empresa Valor Total Homologado
ACOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 39.380,00

ART. 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ART. 4º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Quarta-Feira, 25 de 
abril de 2018.
RICARDO LUIS MALDANER
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

ALEXANDRO SPEROTTO
Depto. de Licitações

DECRETO Nº 0102/2018
Publicação Nº 1603559

DECRETO Nº 0102/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICI-
PAL JANICE MARTINI M- LLER E DECLARA VACÂNCIA DO CARGO, 
CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial con-
forme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.356/2018, Lei 
Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a 
matéria,
Considerando a aposentadoria no cargo, concedida pelo INSS sob 
o benefício nº 167.92867.11,

DECRETA:
Art.1º - Fica exonerada a partir de 02 de maio de 2018, por motivo 
de aposentadoria, a Servidora JANICE MARTINI M- LLER, matrícula 
nº 015-9, do cargo efetivo de Contador, do Município de Modelo/
SC, de conformidade com as disposições legais.

§ 1º - A rescisão dá-se em razão de aposentadoria por tempo de 
contribuição, benefício nº 167.92867.11.

§ 2º - A servidora manterá suas atividades laborais até 01 de maio 
de 2018, afastando-se do cargo a partir de 02 de maio de 2018.

Art. 2º - Em decorrência da exoneração de que trata este Decreto, 

fica declarada a vacância do cargo, na forma prevista no art. 35 
da Lei Municipal 1.513/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do 
município de Modelo.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 02.05.2018.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 25 de abril de 2018.
RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

JANICE MARTINI M- LLER

Registrado e Publicado na Data Supra:

FRANCIELI PAVALICINI
Assessora de Departamento

EXTRATO DE CONTRATO Nº 132-2018 - CONCESSÃO 
DE DIREITO REAL DE USO LOTE 10 QUADRA 38 - 
ARTEFATOS DE CIMENTO CESCO

Publicação Nº 1603667

Extrato de Contrato n° 132/2018
Processo Licitatório nº 1551/2017
Concorrência Pública 002/2017
Contratante: MUNICÍPIO DE MODELO. CNPJ nº 83.021.832/0001-
11
Contratada: ARTEFATOS DE CIMENTO CESCO LTDA - ME, CNPJ sob 
nº 13.079.750/0001-42
Assinado em: 20/04/2018
Vigente até: 20/04/2028
Objeto: Concessão de Direito Real de Uso, com encargos, de Imó-
vel pertencente ao Município de Modelo SC, sendo PARTE DO LOTE 
Nº. 10, DA QUADRA N° 38, LOCALIZADO NA RUA WILMA SCHLOS-
SER, BAIRRO INDUSTRIAL, MODELO - SC, COM ÁREA TOTAL DE 
810,00 M² (OITOCENTOS E DEZ METROS QUADRADOS), MATRI-
CULA NO OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MODELO SC SOB 
Nº 4.417, SEM BENFEITORIAS, pelo prazo de 10 (dez) anos, para 
incentivo a política de estímulo a expansão industrial, objetivando 
a promoção do desenvolvimento sócio econômico do Município de 
Modelo/SC, conforme dispõe a Lei Municipal n° 1.032/1991 e Lei 
Municipal nº 1.305/1997, Lei Municipal nº 2.309/2017, e Lei Muni-
cipal nº 2.276/2016 para a instalação da empresa ARTEFATOS DE 
CIMENTO CESCO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 13.079.750/0001-
42, nas condições previstas neste e contrato e processo licitatório 
que o originou

Modelo/SC, 20 de abril de 2018.
Ricardo Luis Maldaner
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 089/2018
Publicação Nº 1603568

PORTARIA Nº 089/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE APROVADO NO CONCURSO 
PÚBLICO EDITAL 001/2017, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial de 
conformidade com as Leis Municipais nºs. 1.513/2002, 1.960/2010, 
2.356/2018, e Edital de Concurso Público 001/2017 do Município 
de Modelo – SC, homologado pelo Decreto nº 0239/2017 em 
27.11.2017 e demais normas legais que dispõe sobre a matéria,
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica convocado para nomeação e posse no cargo de 
CONTADOR, o Sr. RODRIGO FERRONATTO, aprovado no Concurso 
Público nº 001/2017 neste município de Modelo/SC, para desem-
penhar as atribuições do cargo, com a respectiva carga horária de 
40 Horas Semanais, observadas as determinações legais do cargo.

Art. 2º - O aprovado citado nesta Portaria deverá apresentar-se 
no prazo de 10 (dez) dias a contar desta data, para manifestação 
de interesse, apresentação dos documentos e/ou posse, conforme 
estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3º - Não havendo interesse, o membro convocado deve mani-
festar-se por escrito, dentro do prazo citado no Art. 2º.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
aos 25 de abril de 2018.
RICARDO LUIS MALDANER
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado na data supra:

FRANCIELI PAVALICINI
Assessora de Departamento

Ciente em: _______ /_________/ ___________ .

RODRIGO FERRONATTO
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Mondaí

Prefeitura

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018 - 
FMS

Publicação Nº 1603124

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONDAÍ – SC, através do F.M.S. 
EMPRESA(S) REGISTRADA(S): AMARILDO BASSEGIO & CIA LTDA - 
ME, VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 18.484,60 (dezoito mil quatro-
centos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos); CASA CIRÚR-
GICA CHAPECÓ LTDA - ME, VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 959,10 
(novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos); DENTAL HI-
GIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES, VA-
LOR TOTAL REGISTRADO R$ 22.660,36 (vinte e dois mil seiscentos 
e sessenta reais e trinta e seis centavos); DENTAL OESTE EIRELI, 
VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 27.877,78 (vinte e sete mil oitocen-
tos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos); ODONTOME-
DI-PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, VALOR 
TOTAL REGISTRADO R$ 42.838,46 (quarenta e dois mil oitocen-
tos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos); ODONTOSUL 
LTDA, VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 24.201,95 (vinte e quatro 
mil duzentos e um reais e noventa e cinco centavos); POSSATTO & 
POSSATTO LTDA – ME, VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 21.013,13 
(vinte e um mil treze reais e treze centavos); SANTA LÚCIA PRODU-
TOS PARA SAÚDE, VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 1.161,00 (um 
mil cento e sessenta e um reais); SC MED DISTRIBUIDORA MÉDI-
CO HOSPITALAR LTDA, VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 1.980,00 
(um mil novecentos e oitenta reais). OBJETO: Registro de Preços 
para eventuais e futuras aquisições de material odontológico, des-
tinado para manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Mondaí, conforme a necessidade do Municí-
pio de Mondaí, SC, para 12 (doze) meses, conforme especificações 
e quantitativos descritos no Anexo I, do Edital. ORIGEM: Pregão 
Presencial nº. 009/2018. VIGÊNCIA: A vigência da presente ATA é 
a partir de sua assinatura até 23 de Abril de 2019. Mondaí – SC, 24 
de Abril de 2018. VALDIR RUBERT - Prefeito Municipal.

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 - 
PMM

Publicação Nº 1603223

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONDAÍ/SC. EMPRESA REGIS-
TRADA: SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA, VALOR TO-
TAL REGISTRADO: R$ 149.534,00 (cento e quarenta e nove mil 
quinhentos e trinta e quatro reais). OBJETO: Registro de preços 
para eventual e futura aquisição de material elétrico/hidráulico e 
contratação de serviços destinado à manutenção dos sistemas de 
abastecimento de água no interior do Município de Mondaí, pelo 
período de 12 (meses) meses após a data de homologação, con-
forme especificações e quantitativos descritos no Anexo I, deste 
Edital. ORIGEM: Pregão Presencial nº. 019/2018. VIGÊNCIA: A 
vigência da presente ATA é a partir de sua assinatura até 24 de 
Abril de 2019. Mondaí – SC, 25 de Abril de 2018. VALDIR RUBERT 
- Prefeito Municipal.

EXTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 - 
PMM

Publicação Nº 1603446

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 048/2018
Concorrência Para Concessão de Serviços Públicos n°. 002/2018

O Município de Mondaí, SC, torna público que fará realizar Licitação 
em 15 de Junho de 2018, às 08h00min, na Modalidade "CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA”, tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, destinado a 
selecionar propostas para CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE RETENÇÃO, REMOÇÃO, APREENSÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS OU RECOLHIDOS EM 
DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, APLICAÇÃO DE ME-
DIDAS ADMINISTRATIVAS OU PENALIDADES, PEÇAS DE INQUÉ-
RITO POLICIAL OU ORDEM JUDICIAL, em pátio ou área destinada 
para esse fim, dentro do território dos municípios que compõe a 
Comarca de Mondai, nas condições estabelecidas no presente edi-
tal, seus anexos e no respectivo contrato de concessão. (compõe a 
comarca de Mondaí, no âmbito da justiça Estadual, os municípios 
de Mondaí, Iporã do Oeste e Riqueza). As informações completas 
poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, pelo telefone (49)3674-3100, ou pessoalmente na sede da 
Prefeitura Municipal, ou pelo site www.mondai.sc.gov.br.
Mondaí, 24 de Abril de 2018. Valdir Rubert - Prefeito Municipal.

PORTARIA 0250/2018
Publicação Nº 1603585

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 0250 DE 16 DE ABRIL DE 2018.
Concede Adicional de Curso de Aperfeiçoamento

O PREFEITO MUNICIPAL de Mondaí, VALDIR RUBERT, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Muni-
cípio, e Art. 104 da Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 
2006, resolve:

CONCEDER, adicional por Curso de Aperfeiçoamento a razão de 
2,00 % (dois por cento) sobre o valor inicial do nível de vencimento 
de Assistente Administrativo, ao servidor FÁBIO JÚNIOR BLANK, 
portador do RG nº 4.933.084, inscrito no CPF nº 047.969.529-69, 
lotado na função de Fiscal da Fazenda, Matrícula 2481, em razão 
do CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO REGRAS E LIMITES, 
totalizando 48:00 Horas.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Mondaí, 16 de abril de 2018.
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí

http://www.mondai.sc.gov.br
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Monte Carlo

Prefeitura

PORTARIA Nº 221/2018
Publicação Nº 1603112

PORTARIA Nº 221/2018

A Prefeita Municipal de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 104, Inciso 
VIII e XI da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º. RETORNO do (a), servidor (a) DELCIR BARZOTTO investido(a) no cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, lo-
tado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; ao cargo EFETIVO de TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO, nos termos da Lei 
Complementar 17/2006 de 06 de março de 2006 e a Lei Complementar 27/2007 de 11 de dezembro de 2007 e suas alterações; com nível 
salarial “386-TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO” e jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos a partir da data de 25 de Abril de 2018, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, Publique-se em 25 de Abril de 2018.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.
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Monte Castelo

Prefeitura

DECISAO IMPUGNACAO ALTERMED PREGAO 
008/2018 FMS

Publicação Nº 1603391

Ref.: Pregão 008/2018
Assunto: Impugnação ao Edital

1. Relatório
Segue decisão da Comissão de Licitação conforme impugnação 
apresentada ao Edital do Pregão n. 008/2018 cujo objeto pren-
de-se a Contratação de empresa para: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O POSTO DE SAÚDE 
RODEIO GRANDE/USB – MINISTÉRIO DA SAÚDE – PROPOSTA N.º 
11455.792000/1160-04 e conforme termos contidos no ANEXO I 
- Termo de Referência, sob o argumento de que o chamamento 
restringiu a competividade ao certame nos itens 04 e 31, onde no 
descritivo foi pedido carta de co-responsabilidade do fabricante.
É a síntese do que se faz necessário:

QUANTO A EXIGÊNCIA DA CARTA DE CORRESPONSABILIDADE DO 
FABRICANTE
Entendemos que tal pedido fere o processo licitatório em seu prin-
cípio mais básico norteado pela Lei de Licitações que é o da AMPLA 
PARTICIPAÇÃO do maior número de licitantes, onde entendemos 
que tal exigência afronta às normas que regem o procedimento 
licitatório.

QUANTO A FALHA NOS DESCRITIVOS DOS ÍTEMS 04 e 31.

Encontra-se disponível no site do Município a Proposta do Ministé-
rio da Saúde na íntegra sob o nº 1160-4, onde o descritivo comple-
to está caracterizado.

CONCLUSÃO
Será publicado no DOM-SC, errata contendo essa informação e, 
ainda no site Oficial do Município.

Monte Castelo-SC, 25 de Abril de 2.018.
JANAYNA CRISTIANI FAURO
PRESIDENTE CPL

DECISAO IMPUGNAÇÃO SD PREGAO 008/2018 FMS
Publicação Nº 1603389

Ref.: Pregão 008/2018
Assunto: Impugnação ao Edital

1. Relatório
Segue decisão da Comissão de Licitação conforme impugnação 
apresentada ao Edital do Pregão n. 008/2018 cujo objeto pren-
de-se a Contratação de empresa para: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O POSTO DE SAÚDE 
RODEIO GRANDE/USB – MINISTÉRIO DA SAÚDE – PROPOSTA N.º 
11455.792000/1160-04 e conforme termos contidos no ANEXO I - 
Termo de Referência, sob o argumento de que o chamamento não 
trouxe ínsita a Exclusividade para Microempresas (ME) e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP), requisitos imprescindíveis de acordo com 
as Leis 6.360/76 e 8.538/15, respectivamente, e, verificou-se falha 
no descritivo do Item 22.
É a síntese do que se faz necessário:

QUANTO A EXIGÊNCIA Exclusividade para Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP)
Entendemos que tal pedido fere o processo licitatório em seu prin-
cípio mais básico norteado pela Lei de Licitações que é o da AMPLA 
PARTICIPAÇÃO do maior número de licitantes, onde entendemos 
que tal exigência afronta às normas que regem o procedimento 
licitatório, como à frente demonstraremos constitucionais exclusivi-
dades que contrariam o princípio da impessoalidade.

DA ILEGALIDADE

O Tratamento diferenciado que ora pedido em relação às micro e 
pequenas empresas é focado em princípios constitucionais e como 
tal devem ser respeitados, exceto quando manifestamente POS-
SAM CAUSAR PREJUÍZOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

só se é permitido o tratamento diferenciado ou privilegiado, quan-
do demonstrado que há pelo menos TRÊS EMPRESAS NO ÂMBI-
TO DE REGIONALIDADE E LOCALIDADE, em condições concretas 
de atender ao edital, devendo estar assim, justificado no Edital 
(TCESP nº e TC-5509.989.15-8/ 13/10/2015).

Portanto, de um lado tem-se que o Decreto 6.204/07, quando re-
gulamenta a Lei Complementar 123/06, e esta Norma, com as al-
terações que foram introduzidas pela LC 147/2014, estabelecem 
as hipóteses de limitação do tratamento diferenciado que deve ser 
dado as MEs e EPPs.

Ou seja, o artigo 47 da LC 123/06, estabelece as Macro-Políticas 
setoriais para o implemento da “promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito MUNICIPAL E REGIONAL, a amplia-
ção da eficiência das políticas públicas e o incentivo à INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA” (art. 47 da LC. Complementar).

Destarte, tem-se que a destinação das políticas setoriais não po-
dem servir de instrumento de aumento da despesa pública, nem 
como instrumento de impedimento da ampla disputa, instrumento 
ímpar da Lei de Licitações, e é notório que vários órgãos da esfera 
pública, haja visto grande preocupação na manutenção da ampla 
disputa, vem, segundo entendimentos doutrinários, aplicando a lei 
123/2006 corretamente em vossos processos:
DIONÍSIO CERQUEIRA – SC PREGÃO PRESENCIAL N° 28/2017

05.3 – No presente processo licitatório NÃO será concedido os 
benefícios constantes no Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar 
123/2006 e suas alterações, que estabelece a exclusiva participa-
ção das MEI, ME e EPP e prioridade de contratação das MEI, ME 
e EPP do comércio local, por ser desvantajoso para administração 
pública, representando prejuízo ao município, (Art. 49, inc. III da 
LC 123/2006).

FUNDO DE SAÚDE DE PINHALZINHO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
04/2017 – FMS

2.4 – Justifica-se que o presente processo licitatório não contempla 
a “exclusividade” para contratação de “ME” e “EPP” com funda-
mento no Artigo 9º do Decreto 6.204/2007 e art. 49,
inciso II e III, LC 123/2006.

2.4.1 – Conforme dispositivo supracitado, o Município de Pinhal-
zinho entende que neste procedimento licitatório o tratamento 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
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de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública 
e representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado. Neste segmento, com fundamento na doutrina de Ivan 
Barbosa Rigolin (2014), entende que a supressão de parte dos 
licitantes e a redução da concorrência entre os potenciais forne-
cedores não representa vantagem e economia à administração, 
mantendo-se os demais direitos previstos na lei complementar 
123/2006, e alterações posteriores.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA – PR PREGÃO PRESENCIAL 
65/2017

Ao presente processo não se aplica o tratamento diferenciado e pri-
vilegiado para ME/EPP, por não ser vantajoso para a administração 
pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto 
a ser contratado, de acordo com o disposto no art. 49, inciso III, 
da lei complementar 123/2006, alterada pela lei complementar nº 
147/2014.

Como se sabe, no âmbito do Direito Administrativo, a interpreta-
ção normativa, é sempre SISTEMÁTICA, entendendo-se que uma 
norma determinada, está à regular um determinado destinatário 
destas normas.

Se a Norma da LC 123/06, está a regular os tratamentos privilegia-
dos as MEs e EPPs, a interpretação das referidas políticas setoriais 
devem como tal ser respeitadas.

A impugnação ora apresentada não apresenta variantes de que 
a confirmação da disputa operacionalizar-se-á, com a ocorrência 
da participação de pelo menos três empresas enquadradas como 
ME ou EPP, em condições de disputa e deixa de estabelecer qual 
o CRITÉRIO DE REGIONALIDADE OU LOCALIDADE que será ob-
servado, como exige a Lei. De outro giro, nenhuma política ou 
mesmo NENHUM TRATAMENTO PARA APRIMORAMENTO DO DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, com vistas a eficiência 
e ao desenvolvimento tecnológico, são noticiados no edital, como 
atendidos ou dispensados no presente certame.

No Município de Monte Castelo-SC, NÃO HÁ EXISTÊNCIA DE PELO 
MENOS TRÊS EMPRESAS, que se enquadrem como Micro ou Pe-
quenas Empresas, no âmbito municipal ou regional, o que forçou a 
compreensão de que o Edital está conforme a norma estabelecida.
Ora, notem que, trata-se simplesmente de uma operação de com-
pra e venda que, nos termos do artigo 15, III, da Lei de Licitações 
8.666/93, guarda estreita correlação com as operações assim pra-
ticadas no setor privado.
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento seme-
lhantes às do setor privado;

O edital na forma como divulgado, não impede a participação de 
empresas distribuidoras, dos próprios fabricantes, e de grande 
parte das empresas que tem amplo espectro de negociação na 
aquisição dos fármacos e produtos médico-hospitalares, para me-
lhor competir, existem também as hipóteses de DESONERAÇÃO 
TRIBUTÁRIA (que não beneficiam as EPPs e MEs), sendo assim, 
flagrante que o preceito constitucional da MELHOR COMPRA SERÁ 
ATENDIDO.

Um fabricante que participe do processo, notoriamente tem melho-
res condições de preço do que uma distribuidora, uma distribuidora 
que tem um volume expressivo de negociações com os fabricantes, 
notoriamente tem melhores condições de preço, do que uma em-
presa que TEM LIMITADO ACESSO ÀS AQUISIÇÕES EM VOLUME E 
CONTINUIDADE. É claro que tais anotações, não são sequer jurídi-
cas, mas, evidentemente fatos concretos que podem ser facilmente 
extraídos do próprio mercado.

Ainda na compreensão legislativa, o artigo 49 da Lei complemen-
tar 123/06, afasta a admissibilidade de tratamento diferenciado ou 
preferencial as Micro e Pequenas Empresas, sempre que tal ato 
acabe por onerar a administração, AFASTAR A COMPETITIVIDADE 
DA DISPUTA ou servir de instrumento oblíquo para o aumento da 
despesa com o objeto da licitação, em parte ou em seu conjunto.

“(LC 123/06) Art. 49. NÃO SE APLICA O DISPOSTO NOS ARTS. 47 
E 48 DESTA LEI Complementar quando:

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressa-
mente previstos no instrumento convocatório;

II - NÃO HOUVER UM MÍNIMO DE 3 (TRÊS) FORNECEDORES COM-
PETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRE-
SAS DE PEQUENO PORTE SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE 
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório;

III – O TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NÃO FOR 
VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU REPRESEN-
TAR PREJUÍZO AO CONJUNTO OU COMPLEXO DO OBJETO A SER 
CONTRATADO;

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 
24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 
24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando- se 
as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, 
nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de micro-
empresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto 
no inciso I do art. 48.”

O Decreto nº 8.538/15, da Presidência da República regulamentan-
do as aquisições segundo as normas do tratamento privilegiado ou 
diferenciado, exige à anotação das hipóteses de cumprimento da 
lei, prevê em seu art.10 a seguinte averbação quando não se aplica 
o referido tratamento.

Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enqua-
drados como microempresas ou empresas de pequeno porte se-
diadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempre-
sas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a 
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao 
complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de al-
cançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos 
no art. 1º.

Há um desnivelamento de normas: em âmbito Constitucional o ar-
tigo 37 caput e inciso, XXI, que estabelecem que as despesas com 
a aquisição de insumos para a Administração Pública, deverá sem-
pre observar a ECONOMICIDADE, a VANTAJOSIDADE e a MELHOR 
COMPRA. De outro, norma hierárquica inferior, que determina o 
tratamento especial setorial, às micro e pequenas empresas. Este 
tratamento setorial, por ser especial em relação a norma geral, 
deve ser observado – por expressa disposição do artigo 49 da refe-
rida LC 123/06 -, em casos em que a aplicação dos benefícios seto-
riais NÃO ONERE, AFASTE CONCORRENTES OU, EM ÚLTIMA ANÁ-
LISE, ACABE POR IMPEDIR A MELHOR COMPRA, COM A MAIOR 
VANTAJOSIDADE EXPRESSIVA A AQUISIÇÃO.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 478

O princípio máster da Lei de Licitações, não foi alterado com o nor-
mativo da Lei Complementar 123/06, muito menos com as regras 
do Decreto 6.204/07.

O maior princípio da lei de licitações é a realização de processos 
que reflitam na MELHOR COMPRA E NA MENOR ONEROSIDADE 
AOS COFRES DA ADMINISTRAÇÃO.

A previsão constitucionalmente redigida exigindo que a melhor 
compra seja sempre observada e MELHOR PODE-SE ENTENDER 
POR MENOR PREÇO PAGO para o mesmo produto e nas mesmas 
condições de venda não foi revogada. Logo, por expressa dispo-
sição legal, o tratamento diferenciado e preferencial as micro e 
pequenas empresas, não pode superar o preceito constitucional da 
menor despesa.

Não se olvide, por fim, ainda que compulsando o texto do artigo 
49 da LC 123/06, que compete a administração estabelecer as con-
dições em que se possa aquilatar que a aplicação das políticas do 
artigo 47, segundo os critérios do artigo 48, todos extraídos da LC 
123/06, que isto resultará no efetivo implemento das políticas seto-
riais, na melhor aquisição (menor onerosidade e maior vantagem), 
inclusive no que se refere aos critérios de realização da economia 
de escala.

A aplicação da regra do artigo 48, da LC 123/2006, prescinde da 
prévia avaliação pelo Erário, de que se estará cumprindo, criterio-
samente, o disposto no artigo 47 combinado com o artigo 49, da 
mesma LC 123/2006, para que o FOMENTO SETORIAL APRECIE 
AS REGIONALIDADES E ESPECIFICIDADES DE CADA LOCAL, não 
indistintamente.

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série 
de atos sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a aten-
der ao interesse público e, de outro, a garantir a legalidade, de 
modo que os licitantes possam disputar entre si, a participação em 
contratações que as pessoas jurídicas de direito público entendam 
realizar com os particulares.

Convém mencionar também o Princípio da razoabilidade adminis-
trativa ou proporcionalidade, como denominam alguns autores. A 
este respeito temos nas palavras de Marçal Justem Filho:

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das com-
petências públicas, proibindo o excesso. A medida do limite é a 
salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incube ao 
estado adotar a medida menos danosa possível, através da com-
patibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pre-
tende proteger. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 
acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade 
incompatível com a irrelevância de defeitos.”
(In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
5ª edição - São Paulo - Dialética, 1998.) (grifo nosso).

Nesta linha, o Prof. José Anacleto Abduch Santos, Procurador do 
Estado do Paraná, em texto publicado na Revista Eletrônica sobre a 
reforma do Estado, assenta que compete ao administrador:

“...Ter sempre presente que as relações jurídicas que envolvem a 
Administração Pública (ou o Estado-Administração) se pautam por 
um conjunto de normas específicas notadamente pelos princípios 
da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do inte-
resse públicos pelo administrador”.

Estabelece a legislação complementar que, na INEXISTÊNCIA DE 
PELO MENOS 3 (TRÊS) FORNECEDORES COMPETITIVOS ENQUA-
DRADOS COMO ME OU EPP SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE 

e capazes de cumprir as exigências estabelecidas nas licitações, 
não se aplicará o tratamento diferenciado.
A natureza peculiar da disposição conduz à necessidade de trata-
mento hermenêutico ampliativo da disposição. A vontade legislati-
va não é a restrição absoluta da disputa, mas a competição entre 
pequenas empresas. Sob esse prisma, a vedação à participação 
de empresas de maior porte apenas poderá ser justificada se hou-
ver UMA EFETIVA E CONCRETA COMPETIÇÃO ENTRE PEQUENAS 
EMPRESAS. Daí a proposta de interpretação, no sentido de que 
será necessária a existência de três fornecedores em condições de 
participar do certame. Esse será um requisito de adoção da licita-
ção diferenciada, restrita à participação de pequenas empresas. No 
entanto, a validade da licitação dependerá da efetiva participação 
de pelo menos três licitantes em condições de efetiva competi-
ção. Esse dispositivo apresentará especial relevância quando a li-
citação diferenciada envolver a restrição geográfica à participação 
de licitantes. NOS CASOS EM QUE O CERTAME FOR RESERVADO 
PARA ME OU EPP SEDIADAS EM DETERMINADA REGIÃO OU MU-
NICÍPIO, A VERIFICAÇÃO DO REQUISITO SERÁ ESSENCIAL, PARA 
ASSEGURAR O ATINGIMENTO DA FINALIDADE DA SISTEMÁTICA 
INSTITUÍDA.

Marçal JUSTEN FILHO (O Estatuto da Microempresa e as Licitações 
Públicas, p. 122-123)

Para cogitação da adoção da licitação diferenciada, caberá à Admi-
nistração Pública exercitar um juízo similar ao previsto no art. 23, 
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666. Tratar-se-á de formular uma previ-
são sobre os efeitos de escala econômica, para apurar se a licitação 
diferenciada redundará em elevação de custos.

Deve-se entender que não se admitirá que a ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA DESEMBOLSE VALORES INCOMPATÍVEIS COM OS PREÇOS 
DISPONÍVEIS NO MERCADO. Se o resultado da licitação diferencia-
da conduzir a preços superiores aos usuais de mercado, caberá à 
Administração Pública promover a revogação da licitação. (...)

Marçal JUSTEN FILHO (O Estatuto da Microempresa e as Licitações 
Públicas, p. 124-125)

Ou seja, de todo o exposto, conclui-se que, se a contratação for 
desvantajosa ou prejudicial, não deve ser realizada.

Segundo comentários de Ivan Barbosa Rigolin (set/14):

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM LICITAÇÃO: MODIFICADA A 
LC 123/06 PELA LC 147/14
[...] Diante do disposto no inc. III, e apenas diante disso, já é possí-
vel concluir que jamais a Administração precisará observar os arts. 
47 e 48, porque JAMAIS É VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO 
SUPRIMIR UMA PARTE DOS POTENCIAIS LICITANTES. JAMAIS É 
VANTAJOSO A QUEM QUER QUE SEJA REDUZIR A CONCORRÊNCIA 
ENTRE OS SEUS POTENCIAIS FORNECEDORES. [...]

[...] A LC 123 absolutamente não obriga coisa alguma nesse senti-
do – SE REVELA SIMPLESMENTE ILEGAL, PORQUE CONTRARIA O 
MAIS ALTO PRINCÍPIO DA LICITAÇÃO QUE É O DA MAIOR COMPE-
TITIVIDADE possível entre os licitantes, plasmado como princípio 
e como norma objetiva no art. 3º, § 1º, inc. I, da lei nacional de 
licitações [...]

[...] O dispositivo é bom em seu fundo de direito, mas a redação 
implica dificuldades significativas de aplicação isenta, devendo a 
autoridade apelar ao bom-senso e ao senso comum a todo tempo, 
sem pruridos [...]
Ivan Barbosa. – A LC nº 123, de 14/12/06 – Comentários

Também resguarda o princípio da Isonomia o artigo 3º, caput, da 
Lei Federal nº 8.666/93, in verbis:
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“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia”

Por fim, cumpre mencionar o citado diploma federal que veda à 
Administração permitir a frustração ao caráter competitivo do cer-
tame:
“Artigo 3º, §1º, É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláu-
sulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo …;”

JURISPRUDÊNCIAS E DECISÕES
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA: CONSULTA – ESTATUTO NACIONAL DE MICROEMPRESA 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIA-
DO E FAVORECIDO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – HIPÓTESES 
EM QUE A LEI PROÍBE O TRATAMENTO DIFERENCIADO – ART. 49 
DA LC N. 123/2006 – ALCANCE DA EXPRESSÃO “REGIONALMEN-
TE”, PARA FINS DO ART. 49, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR 
N. 123/2006 – DELIMITAÇÃO E DEFINIÇÃO EM CONFORMIDADE 
COM AS PECULIARIDADES DO OBJETO LICITADO, NECESSARIA-
MENTE JUSTIFICADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZO-
ABILIDADE E DO DISPOSTO NO ART. 47 DA LEI COMPLEMENTAR 
N. 123/2006. a) O alcance da expressão “REGIONALMENTE”, para 
fins do art. 49, inciso II, da Lei Complementar n. 123/06, DEVE SER 
DELIMITADO, DEFINIDO E JUSTIFICADO PELA PRÓPRIA ADMINIS-
TRAÇÃO, NO ÂMBITO DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. b) 
Quando da delimitação e da definição, o Administrador deverá de-
monstrar, motivadamente, que foram levados em consideração as 
particularidades do objeto licitado, bem como o princípio da razo-
abilidade e os objetivos do tratamento diferenciado dispensado às 
MEs e EPPs, previstos no art. 47 da Lei Complementar n. 123/06.”

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
[...] A verificação do cumprimento da condição prevista no artigo 
49, II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
requisito indispensável ao emprego das licitações diferenciadas, 
pode ser realizada com base em critérios discricionários estabele-
cidos pelo Município, sempre tendo em vista a análise dos custos e 
benefícios dos parâmetros a serem empregados. Com o escopo de 
minimizar riscos de falhas na pesquisa de mercado, recomenda-se 
que inicialmente seja efetuada uma busca nos dados internos do 
próprio Município, com ênfase ao registro cadastral e aos dados 
de empresas que participaram de licitações prévias para o mesmo 
objeto ou para objetos semelhantes. Ademais, deve o ente com-
plementar a investigação, buscando informações atualizadas, po-
dendo utilizar, exempli gratia, informações constantes em alvarás 
de licença para localização e funcionamento, dados perante a junta 
comercial, sindicatos ou associações, assim como questionamen-
tos a alguma microempresa ou empresas de pequeno porte local 
ou regional se existem outras potenciais participantes da licitação. 
Entretanto, custos e benefícios das medidas a serem adotadas na 
referida pesquisa devem ser sopesados, de modo a evitar danos ao 
Erário. [...] - ACÓRDÃO N.º 877/16 - Tribunal Pleno

Atente para que as respostas fornecidas por suas comissões de 
licitação o upela autoridade competente, com relação às impugna-
ções apresentadas contra editais de seus certames, nos termos do 
art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, abranjam, de modo fundamen-
tado, todos os quesitos formulados pelo interessado, sob pena de 
infringência ao que dispõe o art.50 da Lei nº 9.784/1999. - ACÓR-
DÃO 1636/2007 PLENÁRIO

Preste, em tempo hábil, os esclarecimentos suplementares aos pro-
cedimentos licitatórios, se necessário, que possibilitem aos interes-
sados avaliarem os efeitos de tais informações em suas propostas, 
reabrindo o prazo da licitação, se configurada a hipótese prevista 
no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, com vistas a afastar o risco 

de serem refeitos os certames licitatórios. - ACÓRDÃO 551/2008 
PLENÁRIO

CONCLUSÃO
No presente caso, não será aplicado no edital Exclusividade para 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), contudo, 
não há óbice que elas participem renascendo ainda outras garan-
tias que lhe são asseguradas.

QUANTO A FALHA NO DESCRITIVO DO ITEM 22.

Encontra-se disponível no site do Município a Proposta do Ministé-
rio da Saúde na íntegra sob o nº 1160-4, onde o descritivo comple-
to está caracterizado.

CONCLUSÃO
Será publicado no DOM-SC, errata contendo essa informação e, 
ainda no site Oficial do Município.
Monte Castelo-SC, 25 de Abril de 2.018.
JANAYNA CRISTIANI FAURO
PRESIDENTE CPL

MARCELO FELIZ ARTILHEIRO
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/SC 16.493

DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2018
Publicação Nº 1603708

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005-2018
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: O Município de Monte Castelo torna 
público que em conformidade com o artigo 24, inciso II, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela lei n.º 8.883, de 08 
de junho de 1994, e dos Prejulgados de n.º 0689, 1399 e 1547 do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fica DIS-
PENSADA de licitação a contratação do seguinte serviço:
OBJETO: Arrendamento de jazida de cascalho, em imóvel situa-
do na Localidade de Pinheiro Seco, neste Município, devidamente 
transcrito no Registro de Imóvel da Comarca de Papanduva com 
matrícula nº 498 e devidamente cadastrado no INCRA sob o código 
nº 816.094.024.147-9, destinado a extração de cascalho.
LOCADOR:: TÂNIA APARECIDA SCHWENTER REMUS, brasileira, 
portadora do CPF sob n° 021.382.779-41 e RG n° 3.828.035 reside 
e domiciliada na Rua do Camacuan, 128, CEP 81.550.360 na cidade 
de Curitiba-PR.

VALOR TOTAL: R$ 6.678,00 (seis mil, seiscentos e setenta e oito 
reais).
VALOR MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro re-
ais).
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal.
PRAZO: 07 (sete meses).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão 02 – Unidade 09 – Secretaria 
de obras, Transportes e Serviços Públicos - Atividade 2.024 – Ma-
nutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
MOTIVAÇÃO:O Município diligenciou com a finalidade de localizar 
uma cascalheira/pedreira que tivesse material de boa qualidade, 
se localizasse em um local estratégico e, após tal verificação en-
controu uma que pela sua localização e para o fim que a mesma 
se destina e pelas características do material a ser extraído, atende 
plenamente as finalidades a que se destina, como sendo o imóvel 
indicado no objeto
Monte Castelo (SC), 24 de Abril de 2018.

Artur Mário da Silveirta
Secretário de Obras e serviços Urbanos
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João Rafael Fianco
Secretário Municipal de Administração

ATO DO PREFEITO
R.H.
Ratifico a Dispensa de Licitação, por seus próprios fundamentos 
nos termos do art. 26, da Lei 8.666/93.
Execute-se.
Publique-se.

Monte Castelo (SC), 24 de abril de 2018.
Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito

Marcelo Feliz Artilheiro
Assessor Jurídico
OAB/SC 16.493

III ERRATA PREGAO 008/2018 FMS
Publicação Nº 1603420

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018
Modalidade Pregão Presencial nº 008/18
III ERRATA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM 
para eventuais aquisições sob a forma fracionada ao longo de até 
12 (doze) meses de: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA O POSTO DE SAÚDE RODEIO GRANDE/USB 
– MINISTÉRIO DA SAÚDE – PROPOSTA N.º 11455.792000/1160-
04 de acordo com as exigências contidas no presente EDITAL, em 
especial ao ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e demais anexos.
A PREGOEIRA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES PUBLICA III ERRA-
TA AO PREGÃO ACIMA CITADO:
ONDE SE LÊ:
ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018/FMS
TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM 04 - Especificação do Material - Armário vitrine 2 portas com 
estrutura em cantoneiras de aço carbono de 1,00". Fundo e teto 
em chapa de aço 0,9 mm. Porta, laterais e 2 prateleiras internas 
em vidro 3mm, com fechadura. Dimensões 0,70 x 0,40 x 1,50 cm.
Apresentar junto a proposta carta de corresponsabilidade do fabri-
cante específica para este certame.
ITEM 31 - Especificação do Material - Esfigmomanômetro Obeso, 
em tecido/Algodão, com feixe de metal. Apresentar junto a pro-
posta carta de corresponsabilidade do fabricante específica para 
este certame.
ITEM 22 - AUTOCLAVE MOD 103

LEIA-SE:
ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018/FMS
TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM 04 - Especificação do Material - Armário vitrine 2 portas com 
estrutura em cantoneiras de aço carbono de 1,00". Fundo e teto 
em chapa de aço 0,9 mm. Porta, laterais e 2 prateleiras internas 
em vidro 3mm, com fechadura. Dimensões 0,70 x 0,40 x 1,50 cm.
ITEM 31 - Especificação do Material - Esfigmomanômetro Obeso, 
em tecido/Algodão, com feixe de metal.
ITEM 22 - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros).
PERMANECEM INALTERADAS AS OUTRAS CONDIÇOES DO EDITAL.
Monte Castelo-SC, 23 de ABRIL de 2018.

JANAYNA CRISTIANI FAURO
PREGOEIRA
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Morro da Fumaça

Prefeitura

DECRETO Nº 050/2018
Publicação Nº 1603056

DECRETO Nº 050/2018, em 29 de Março de 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINÁRIO DO OR-
ÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2018.”

AGENOR CORAL, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da 
Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal 
nº. 1812, de 06 de Dezembro de 2017,

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 
15.000,00 (Quinze Mil reais), para as seguintes dotações orçamen-
tárias:

05 – Secretaria do Sistema de Educação, Esportes, Cultura e Turismo
05.02 –Fundo Municipal de Esportes e Turismo
05.02.27.812.0014.2.043-3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações 
Diretas
Valor de R$ 15.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o arti-
go anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 
parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:
05 – Secretaria do Sistema de Educação, Esportes, Cultura e 
Turismo
05.02 –Fundo Municipal de Esportes e Turismo
05.02.27.812.0014.2.043-4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações 
Diretas
Valor de R$ 15.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2018/2021 
– Lei Municipal nº. 1.792/2017, nos anexos da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias/2018 - Lei Municipal nº. 1.796/2017 e nos anexos da 
Lei Orçamentária Anual/2018 - Lei nº. 1.812/2017, que se fizerem 
necessários em função da transposição de dotações constantes do 
presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 29 de Março de 2018.
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

EDUARDO SARTOR GUOLLO
Secretário do Sistema Econômico

Publicado no Diário Oficial do município e no site www.morrodafu-
maca.sc.gov.br

DECRETO Nº 058/2018
Publicação Nº 1603051

DECRETO Nº 058/2018, em 13 de abril de 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINÁRIO DO OR-
ÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2018.”

AGENOR CORAL, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da 
Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal 
nº. 1812, de 06 de Dezembro de 2017,

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 
115.454,16 (Cento e quinze mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro 
reais e dezesseis centavos), para as seguintes dotações orçamen-
tárias:

07 – Secretaria do Sistema de Saúde e Desenvolvimento Social
07.01 – Fundo Municipal de Saúde
07.01.10.302.0011.2.068-3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferência 
a Consórcios Públicos
Valor de R$ 40.454,16
07.01.10.301.0011.2.037-3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferência 
a Consórcios Públicos
Valor de R$ 70.000,00
07.01.10.302.0011.2.068-3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferência 
a Consórcios Públicos
Valor de R$ 5.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o arti-
go anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 
parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:
07 – Secretaria do Sistema de Saúde e Desenvolvimento Social
07.01 – Fundo Municipal de Saúde
07.01.10.302.0011.2.068-3.3.50.00.00.00.00.00 – Transferên-
cia a Instituições Privadas
sem fins lucrativos
Valor de R$ 40.000,00

07.01.10.302.0011.2.068-4.4.71.00.00.00.00.00 – Transferên-
cia a Consórcios Públicos
Valor de R$ 454,16
07.01.10.302.0011.2.068-4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações 
Diretas
Valor de R$ 5.000,00
07.01.10.301.0011.2.037-4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações 
Diretas
Valor de R$ 70.000,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2018/2021 
– Lei Municipal nº. 1.792/2017, nos anexos da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias/2018 - Lei Municipal nº. 1.796/2017 e nos anexos da 
Lei Orçamentária Anual/2018 - Lei nº. 1.812/2017, que se fizerem 
necessários em função da transposição de dotações constantes do 
presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
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Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 13 de abril de 2018.
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

EDUARDO SARTOR GUOLLO
Secretário do Sistema Econômico

Publicado no Diário Oficial do município e no site www.morrodafu-
maca.sc.gov.br

DECRETO Nº 059/2018
Publicação Nº 1603053

DECRETO Nº 059/2018, em 13 de abril de 2018.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ORIGINÁRIO DO OR-
ÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE 2018.”

AGENOR CORAL, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Morro da 
Fumaça, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal 
nº. 1812, de 06 de Dezembro de 2017,

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 
7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), para as seguintes dota-
ções orçamentárias:

04 – Secretaria do Sistema de Infraestrutura
04.03 – Fundação Municipal do Meio Ambiente
04.03.18.542.0015.2.044-4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações 
Diretas
Valor de R$ 7.400,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o arti-
go anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação 
parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:
04 – Secretaria do Sistema de Infraestrutura
04.03 –Fundação Municipal do Meio Ambiente
04.03.18.542.0015.2.044-3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações 
Diretas
Valor de R$ 7.400,00

Art. 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2018/2021 
– Lei Municipal nº. 1.792/2017, nos anexos da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias/2018 - Lei Municipal nº. 1.796/2017 e nos anexos da 
Lei Orçamentária Anual/2018 - Lei nº. 1.812/2017, que se fizerem 
necessários em função da transposição de dotações constantes do 
presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 13 de abril de 2018.
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

EDUARDO SARTOR GUOLLO
Secretário do Sistema Econômico

Publicado no Diário Oficial do município e no site www.morrodafu-
maca.sc.gov.br

DECRETO Nº 060/2018
Publicação Nº 1603026

DECRETO Nº 060/2018, em 20 de abril de 2018.

ALTERA O DECRETO 150 DE 09 DE OUTUBRO DE 2017 E NOMEIA 
MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CI-
VIL-COMPDEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O senhor AGENOR CORAL, Prefeito Municipal de Morro da Fuma-
ça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 69, XII, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei 
Municipal n. 1768 de 08 de Junho de 2017, e Lei Federal n. 12608, 
de 10 de Abril de 2012;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado membro da Coordenadoria Municipal de De-
fesa Civil (COMDEC), a saber:

I- Coordenador da COMPDEC – Natan Felipe de Souza

Art. 2º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 20 de abril de 2018.
AGENOR CORAL
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

EDUARDO SARTOR GUOLLO
Secretário do Sistema Econômico

Publicado no Diário Oficial do município e no site www.morrodafu-
maca.sc.gov.br

ERRATA DA TOMADA DE PREÇO Nº 064/2018
Publicação Nº 1603788

Morro da Fumaça. Errata da Tomada de Preço Nº 064/2018. Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
HONORATA PAVEI MACCARI, conforme anexo. Data 04/05/2018 às 
08:30. Onde se lê 03(três) atestado(s) leia-se 01 (um) atestado. 
Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio 
Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município. EDUARDO 
SARTOR – Secretário do Sistema Econômico.

REGISTRO DE PREÇO 069/2018
Publicação Nº 1603717

Município de Morro da Fumaça. Edital Pregão Presencial para 
Registro de Preço 069/2018. Objeto: AQUISIÇÃO DE SAIBRO E 
ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS RURAIS, URBANAS 
E PROGRAMAS MUNICIPAIS, conforme anexo. Data: 09/05/2018 
às 08:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefei-
to Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município. 
EDUARDO SARTOR – Secretário do Sistema Econômico.

http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
http://www.morrodafumaca.sc.gov.br
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Navegantes

Prefeitura

DECRETO N°62 DE 24 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603035

DECRETO Nº 62 DE 24 DE ABRIL DE 2018

“Dispõe sobre a anulação parcial de dotações orçamentárias para 
efeito de suplementação”

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 3283 de 24/04/2018.
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder 
a anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de até R$ 
94.390,00 (Noventa e Quatro Mil e trezentos e noventa Reais) das 
seguintes dotações:

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.039 – Implantação do Parque Ambiental
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
01 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 32.250,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.039 – Implantação do Parque Ambiental
Fonte de Recursos – 010600 – Recursos Diretamente Arrecadados
02 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 10.900,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.040 – Aquisição de equipamentos
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
03 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 18.000,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.041 – Aquisição de veículos
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
05 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 20.800,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.041 – Aquisição de veículos

Fonte de Recursos – 010600 – Recursos Diretamente Arrecadados
06 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 12.440,00

T O T A L ..................................................................................
....................................... R$ 94.390,00

Art. 2º - Os Recursos acima serão destinados à suplementação das 
seguintes dotações:

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
2.067 – Manutenção e Funcionamento da Fundação do Meio Am-
biente
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
11 – 3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 71.050,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
2.067 – Manutenção e Funcionamento da Fundação do Meio Am-
biente
Fonte de Recursos – 010600 – Recursos Diretamente Arrecadados
12 – 3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 23.340,00

T O T A L ..................................................................................
....................................... R$ 94.390,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Navegantes-SC, 24 de abril de 2018.
Emílio Vieira
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 60/2018  CRIA O ESPAÇO DE MEMÓRIA 
LUZ DO TRILHO

Publicação Nº 1603523

DECRETO N º 60 DE 18 DE ABRIL DE 2018

CRIA O ESPAÇO DE MEMÓRIA LUZ DO TRILHO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município em seu art. 60, 
III, considerando a decisão do Conselho Municipal de Cultura de 
Navegantes – COMUC em sua 97ª reunião ordinária, a qual apro-
vava a criação do espaço de memória Luz do Trilho,

DECRETA:
Art.1º Conforme parecer do Conselho Municipal de Cultura, fica 
criado, por este ato, o Espaço de Memória Luz do Trilho, localizado 
junto ao Centro integrado de Cultura de Navegantes a Rua Maria 
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Leonor da Cunha, 432, Centro.

Art.2º O Espaço de Memória será destinado a manter exposições 
permanentes e temporárias sobre diversos aspectos da história de 
Navegantes.

Art. 3º O Espaço de Memória Luz do Trilho estará diretamente 
ligado a Fundação Cultural de Navegantes.

Art. 4º Os objetivos do Espaço de Memória são os seguintes:

I – Fomentar a preservação da história e identidade de Navegan-
tes;
II – Desenvolver ações de pesquisa do patrimônio material e ima-
terial de Navegantes;
III – Realizar atividades de caráter educativo e cultural, como ofici-
nas e palestras, dentre outras.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES 18 DE ABRIL DE 2018.
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO

KARLILE CUGNIER
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

LEI Nº 3283 DE 24 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603034

LEI Nº 3283 DE 24 DE ABRIL DE 2018

“Dispõe sobre a anulação parcial de dotações orçamentárias para 
efeito de suplementação”

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso de suas atribuições legais. 
Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder 
a anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de até R$ 
94.390,00 (Noventa e Quatro Mil e trezentos e noventa Reais) das 
seguintes dotações:

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.039 – Implantação do Parque Ambiental
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
01 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 32.250,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.039 – Implantação do Parque Ambiental
Fonte de Recursos – 010600 – Recursos Diretamente Arrecadados
02 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 10.900,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes

UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.040 – Aquisição de equipamentos
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
03 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 18.000,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.041 – Aquisição de veículos
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
05 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 20.800,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
1.041 – Aquisição de veículos
Fonte de Recursos – 010600 – Recursos Diretamente Arrecadados
06 – 4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 12.440,00

T O T A L ..................................................................................
....................................... R$ 94.390,00

Art. 2º - Os Recursos acima serão destinados à suplementação das 
seguintes dotações:

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
2.067 – Manutenção e Funcionamento da Fundação do Meio Am-
biente
Fonte de Recursos – 010000 – Recursos Ordinários
11 – 3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 71.050,00

ÓRGÃO: 18 – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegan-
tes
UNIDADE: 01 – Diretoria Técnica - FUMAN
Função: 18 – Gestão Ambiental
Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 48 – Navegantes Sustentável
2.067 – Manutenção e Funcionamento da Fundação do Meio Am-
biente
Fonte de Recursos – 010600 – Recursos Diretamente Arrecadados
12 – 3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas R$ 23.340,00

T O T A L ..................................................................................
....................................... R$ 94.390,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Navegantes-SC, 24 de abril de 2018.
Emílio Vieira
Prefeito Municipal
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PORTARIA  Nº 1726/2018 INSTITUI COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA DOS 
ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

Publicação Nº 1603528

PORTARIA Nº 1726, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
INSTITUI COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO - VOLUNTÁRIOS DO 
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, III da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
I INSTITUIR a Comissão que realizará a inscrição e a avaliação da seleção pública dos Assistentes de Alfabetização – Voluntários do Pro-
grama Mais Alfabetização.

II A Comissão instituída no item I desta Portaria compreende os seguintes nomes:

Marcia da Costa Oliveira Libório – Presidente;
Edineia Monica de Andrade – Membro;
Mari Angela Rocha Ferreira – Membro;
Luciana Bastista Vieira – Membro.
III Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 25 DE ABRIL DE 2018.
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO

MÁRCIO DA ROSA
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA N º 1730/2018  NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Publicação Nº 1604010

PORTARIA N º 1730 DE 25 DE ABRIL DE 2018
NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 62/2009,

RESOLVE:
I NOMEAR, por este ato para exercer a função de confiança de SECRETÁRIO DE OBRAS o senhor PAULO ROBERTO PEREIRA, com a data 
de 25/04/2018.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 25 DE ABRIL DE 2018.
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE NAVEGANTES

MARCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 1714/2018  EXONERA SERVIDOR  DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Publicação Nº 1604006

PORTARIA N º 1714 DE 24 DE ABRIL DE 2018
EXONERA SERVIDOR DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 62/2009,
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RESOLVE:
I Fica, por este ato, EXONERADO, da função de confiança de SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS o senhor PAULO ROBERTO PEREIRA, com 
a data de 24/04/2018.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 24 DE ABRIL DE 2018.
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE NAVEGANTES

MARCIO DA ROSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 1729/2018  NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Publicação Nº 1603985

PORTARIA N º 1729 DE 25 DE ABRIL DE 2018
NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 62/2009,

RESOLVE:
I NOMEAR, por este ato para exercer a função de confiança de SECRETÁRIO DE SANEAMENTO BÁSICO o senhor JOAB BEZERRA DUARTE 
FILHO, com a data de 25/04/2018.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 25 DE ABRIL DE 2018.
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE NAVEGANTES

MARCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 1731/2018  NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Publicação Nº 1603992

PORTARIA N º 1731 DE 25 DE ABRIL DE 2018
NOMEIA SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 62/2009,

RESOLVE:
I NOMEAR, por este ato para exercer a função de confiança de SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS o senhor MARCOS PAULO DA SILVA, com 
a data de 25/04/2018.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 25 DE ABRIL DE 2018.
EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE NAVEGANTES

MARCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 487

instituto de PrevidênCia soCial do muniCíPio de naveGantes - naveGantesPrev

PORTARIA Nº 26 DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603277

PORTARIA N º 26 DE 25 DE ABRIL DE 2018

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.

O DIRETOR PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei complementar nº 99 de maio 
de 2011 e de conformidade com a Lei 8.666, de 21 de setembro de 1993 e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, RESOLVE:

I – NOMEAR os servidores para exercerem a função de PREGOEIRO e equipe de apoio, para atender às licitações na modalidade “Pregão“, 
de acordo com o que determina a lei federal 10.520/2002, cujos nomes são os seguintes:
* Titular: Gisele de Oliveira Fernandes
* Equipe de Apoio: Rafael Castro
Margareth Berlink da Costa
II – A presente portaria terá vigência de 12 meses.
III - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 25 DE ABRIL DE 2018.
Jan Ullrich
DIRETOR PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV

Esta Portaria foi registrada e publicada no Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes nesta data.

Navegantes, 25 de abril de 2018.
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Nova Itaberaba

Prefeitura

DC Nº 164-2018 CREDITO SUP.SUPERAVIT DMER
Publicação Nº 1602999

DECRETO Nº. 164/2018 DE 19 DE ARBIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS “

MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito Municipal de Nova Itabe-
raba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto na Lei Municipal nº 1.171/2017, de 15 
dezembro de 2017.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar Adicional no Orçamento 
do Município de Nova Itaberaba, no exercício 2018, no valor de R$ 
181.000,00 (Cento e oitenta e um mil reais), no Projeto Atividade 
2.027 – Aquisição de Veículos, Maquinas, Caminhões, Equipamen-
tos e Mobiliários em Geral, na modalidade de aplicação 4.4.9.0 
Aplicação Direta – na Fonte 03.00 – Superávit - Recursos Ordiná-
rios conforme programação a seguir.

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. URBANISMO E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 03 Departamento de Transportes e Obras
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0010 TRANSPORTES E OBRAS
Projeto/Atividade: 2.027 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ.CAM..
EQUIP.E MOB. EM GERAL
Modalidade de Aplicação 4.4.90 – Aplicação Direta
Fonte: 03.00 – Superávit - Recursos Ordinários
Detalhamento: 0000 – Sem detalhamento da Destinação de Recur-
sos R$ 181.000,00

Art. 2º - Os recursos para Abertura do Crédito Adicional Suple-
mentar de que trata o artigo anterior, decorrerá do disposto no 
art. 5º, inciso III da Lei Municipal nº 1.171/2017 – LOA, Superávit 
Financeiro do exercício de 2017, no valor de R$ 181.000,00 (Cento 
e oitenta e um mil reais).

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA ITABERABA – SC, EM 19 DE 
ABRIL DE 2018.
MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico

DC Nº 166-2018 CREDITO SUPLEMENTAR  SAÚDE
Publicação Nº 1603000

DECRETO Nº. 166/2018 DE 19 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS “

MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito Municipal de Nova Itabe-
raba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto na Lei Municipal nº 1.171/2017, de 15 
dezembro de 2017.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar Adicional no Orçamento 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ITABERABA no exer-
cício 2018, no valor de R$ 3.625,78 (Três mil, seiscentos e vinte e 
cinco reais e setenta e oito centavos), 2.018 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SAUDE PÚBLICA, na modalidade 3.3.90 - Aplica-
ção Direta, criando a fonte 01.38 – Transferência Sistema Único de 
Saude SUS/União, conforme programação a seguir.

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:01 Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0013 MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚ-
DE PUBLICA
Modalidade de Aplicação 3.3.90 – Aplicação Direta
Fonte: 0.1.38 Transferência Sistema Único de Saude SUS/União
Detalhamento: 00053 – Kit Portaria 3.502/2017 R$ 3.625,78

Art. 2º - Os recursos para Abertura de Crédito Adicional Suple-
mentar de que trata o artigo anterior, será no valor de R$ 3.625,78 
(Três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) 
provenientes da anulação de dotação do Orçamento do Fundo Mu-
nicipal de Saude, conforme descriminação a seguir.

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:01 Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0013 MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚ-
DE PUBLICA
Modalidade de Aplicação 3.3.90 – Aplicação Direta
Fonte: 0.1.38 Transferência Sistema Único de Saude SUS/União
Detalhamento: 0000 – Sem detalhamento da Destinação de Recur-
sos R$ 3.625,78

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA ITABERABA – SC, EM 19 DE 
ABRIL DE 2018.
MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 489

DC Nº 168-2018 CREDITO SUPLEMENTAR SUPERVAIT 
CULTURA

Publicação Nº 1603001

DECRETO Nº. 168/2018 DE 23 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS “

MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito Municipal de Nova Itabe-
raba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto na Lei Municipal nº 1.171/2017, de 15 
dezembro de 2017.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar Adicional no Município 
de Nova Itaberaba no exercício 2018, no valor de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais), no Projeto Atividade 2.015- Manutenção das Ati-
vidades da Cultura, na modalidade de aplicação 3.3.90 – Aplicação 
Direta – criando a Fonte 0.3.00 - Superávit – Recursos Ordinários, 
conforme programação a seguir.

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
Unidade Orçamentária:02 Departamento de Cultura
Função: 13 Cultura
Sub-Função: 392 Difusão Cultural
Programa: 0005 CULTURA
Projeto/Atividade: 2.015 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Modalidade de Aplicação 3.3.90 – Aplicação Direta
Fonte: 0.3.00 Superávit – Recursos Ordinários
Detalhamento: 0000 – Sem detalhamento da Destinação de Recur-
sos R$ 15.000,00

Art. 2º - Os recursos para Abertura do Crédito Adicional Suple-
mentar de que trata o artigo anterior, decorrerá do disposto no 
art. 5º, inciso III da Lei Municipal nº 1.171/2017 – LOA, Superávit 
Financeiro do exercício de 2017, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze 
mil reais)

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA ITABERABA – SC, EM 23 DE 
ABRIL DE 2018.
MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico

DC Nº 169-2018 CREDITO SUPLEMENTAR DMER
Publicação Nº 1603002

DECRETO Nº. 169/2018 DE 23 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS “

MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito Municipal de Nova Itabe-
raba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto na Lei Municipal nº 1.171/2017, de 15 
dezembro de 2017.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar Adicional no Orçamento 

do Município de Nova Itaberaba, no exercício 2018, no valor de R$ 
47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), no Projeto Atividade 2.026 
– Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes e 
Obras, na modalidade de aplicação 3.3.93 Aplicação Direta – na 
Fonte 01.00 – Recursos Ordinários, Outros conforme programação 
a seguir.

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. URBANISMO E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 03 Departamento de Transportes e Obras
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0010 TRANSPORTES E OBRAS
Projeto/Atividade: 2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO DE 
TRANSP.E OBRAS
Modalidade de Aplicação 3.3.93 – Aplicação Direta
Fonte: 01.00 – Recursos Ordinários
Detalhamento: 0000 – Sem Detalhamento da Fonte de Recurso R$ 
47.000,00

Art. 2º - Os recursos para Abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar de que trata o artigo anterior, será no valor de R$ 47.000,00 
(Quarenta e sete mil reais) provenientes da anulação de dotação 
do Orçamento da Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba, confor-
me descriminação a seguir.

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. URBANISMO E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 03 Departamento de Transportes e Obras
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0010 TRANSPORTES E OBRAS
Projeto/Atividade: 2.026 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO DE 
TRANSP.E OBRAS
Modalidade de Aplicação 3.3.90 – Aplicação Direta R$ 42.000,00
Modalidade de Aplicação 4.4.93 – Aplicação Direta R$ 5.000,00
Fonte: 01.00 – Recursos Ordinários
Detalhamento: 0000 – Sem Detalhamento da Fonte de Recurso

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA ITABERABA – SC, EM 23 DE 
ABRIL DE 2018.
MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico

DC Nº 170-2018 JOGOS AMOSC
Publicação Nº 1604178

DECRETO Nº 170/2018 DE 24 DE ABRIL DE 2018.

“REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A PARTICI-
PAÇÃO NA TAÇA INTEGRAÇÃO DA AMOSC E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA – Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições conferidas Pela lei municipal 
nº 829/2010, de 14 de maio de 2010:

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar 
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despesas com a participação dos servidores públicos municipais de 
Nova Itaberaba nos (JISMA Jogos Integração da AMOSC – Associa-
ção dos Municípios do Oeste de Santa Catarina), que se realizará 
no dia 05/05/2018, na Cidade de Irati – SC.

Art. 2º - As despesas de que trata o Art. 1.º destinam-se a custear 
gastos com alimentação, transporte e demais despesas que se fize-
rem necessárias para a participação no evento, estando estimada 
no montante de R$ 2.862,00(dois mil, oitocentos e sessenta e dois 
reais), os quais serão liberados através de empenhamento prévio 
aos prestadores de serviço ou através do sistema de adiantamento.

Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA - SC, 
EM 24 DE ABRIL DE 2018.
MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Secretário Mun. De Administração e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101
Publicação Nº 1604177

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 101/2018, de 25/04/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Itaberaba
CONTRATADO: J.A IND DE MAQUINAS LTDA EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓ-
RIA ENCLAUSURADA, ELETROMECÂNICA, COM CONTRAPESO, 
DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE NOVA 
ITABERABA
VALOR DO CONTRATO: R$ 45.950,00 (quarenta e cinco mil nove-
centos e cinquenta reais)
AMPARO LEGAL Tomada de Preços nº 52/2018, Lei nº 10.520/02 e
Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores.

MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal
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Nova Trento

Prefeitura

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2014
Publicação Nº 1604168

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2014

O MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ N° 82.925.025/0001-60, estabelecida na Rua 
Santo Inácio 126, Praça Del Comune - Centro - representado pelo Sr. Prefeito Municipal GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF n° 
032.953.809-88, doravante denominado de "CONTRATANTE" e, de outro, a empresa DANIELE VARGAS 05862525920 (VAROS CONSULTO-
RIA EM COMUNICAÇÃO), com sede à Rua Santo Inácio, 143, Sala 3, 2° Andar, Centro, cidade de Nova Trento/SC, CNPJ n° 13.060.430/0001-
40, neste ato representada por DANIELE VARGAS, inscrita no CPF n° 058.625.259-20, doravante denominada "CONTRATADA" firmam o 
presente CONTRATO para execução do objeto abaixo, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam 
e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato de nº 069/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a contratação de serviços especializados para diagramação (arte final) e design gráfico, para publicações e 
atividades desenvolvidas pela Prefeitura de Nova Trento e Fundos.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO
Fica alterada a Cláusula Segunda do Contrato nº 069/2014, prorrogando-se o termo final de vigência do contrato para 13 de abril de 2019 
(Vigência: 13/04/2018 até 13/04/2019), tendo validade por 12 meses, Não podendo ser mais prorrogado por então completar 60 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato n° 069/2014, para alteração de valor, devido a aplicação do índice de reajuste INPC (2,06%) 
sobre o valor do último contrato aditivo, que passará a ser de R$ 1.910,48 (mil, novecentos e dez reais e quarenta e oito centavos) mensais, 
totalizando a importância anual de R$ 22.925,76 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 069/2014, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo 
Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, junto a duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 13 de abril de 2018.

 ............................................................  ..............................................................
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI   DANIELE VARGAS 05862525920
Prefeito      Contratada
Contratante

Jucelino Marino Chini
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Testemunhas:

1. ___________________________   2. __________________________
Aprígio José Botameli    Denner Soares de Oliveira
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Nova Veneza

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 17/2018-FMS
Publicação Nº 1603393

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2018-FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, torna público a todos os interessa-
dos, que estará realizando PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO com o Centro de Recuperação Luz do Vale – CERLUZ, credencia-
do no processo de chamamento público nº 05/2017, para prestação de serviços de acolhimento de pessoas com dependência de substância 
psicoativa (álcool e/ou drogas) residentes em Nova Veneza/SC.

Contratante:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA
CNPJ: 10.485.444/0001-18

Contratado:
CENTRO DE RECUPERAÇÃO LUZ DO VALE- CERLUZ
CNPJ 13.445.159/0001-61

Valor Global do Contrato:
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Recursos orçamentários:
Os recursos orçamentários para fazer realizar a presente contratação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: (08) 13.01.2.
024.3.3.90.00.00.00.00.00.0720.

Base Legal:
Art. 25, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Maiores informações do processo administrativo encontram-se a disposição na Secretária Municipal de Administração e Finanças do Muni-
cípio de Nova Veneza/SC.

Nova Veneza/SC, 25 de abril de 2018.
ROGERIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

LEI COMPLEMENTAR N.º 011, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603636

LEI COMPLEMENTAR N.º 011, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.º 005, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS CARGOS RELACIONADOS 
À ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O atual cargo de “Auxiliar e Técnico em Enfermagem”, criado pela Lei Complementar n.º 005, de 09 de dezembro de 2015, passa 
a ser denominado “Técnico de Enfermagem”.

Parágrafo único – Fica a amplitude de referência do cargo citado no caput alterada de “06-12” para “09-16”, uniformizando-se com os de-
mais Técnicos de Enfermagem do Quadro de Servidores, devendo o enquadramento dos servidores atualmente ocupantes do cargo ser rea-
lizado proporcionalmente ao progresso funcional concedido na referência anterior, na forma dos arts. 10 e 11, da Lei Municipal n.º 1.830/07.

Art. 2º - O Anexo I da Lei Complementar n.º 005, de 09 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação dos cargos relacionados à Estra-
tégia da Saúde da Família do Município de Nova Veneza, passa a vigorar com as seguintes alterações:
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DENOMINAÇÃO AMPLITUDE DE REFERÊNCIA DE / 
SALÁRIO BASE CARGA HORÁRIA ESCOLARIDADE

.......................... .......................... .......................... ...................................

.......................... .......................... .......................... ...................................
Técnico
de Enfermagem 09-16 .......................... ...................................

.......................... .......................... .......................... ...................................

.......................... .......................... .......................... ...................................

.......................... .......................... .......................... ...................................

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Permanecem em vigor as demais disposições constantes na Lei Complementar n.º 005, de 09 de dezembro de 2015, revogando-se 
as disposições em contrário.

Nova Veneza, SC, 25 de abril de 2018.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada em 25 de abril de 2018.

OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

LEI N.º 2.616, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603640

LEI N.º 2.616, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, EM FAVOR DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.465.000,00, POR CONTA 
DA TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica, o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir, ao Orçamento Fiscal do Município de Nova Veneza (Lei Municipal n.º 
2.593, de 27 de outubro de 2017), em favor da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, crédito suplementar no valor 
de R$ 1.465.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco reais), para atender a programação abaixo discriminada:

Órgão 10: SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB.
Unidade 01: Departamento de Estradas de Rodagem
Proj./Ativ. 1.040: Pavimentação de Vias, Rodovias e Logradouros
Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (88) – Aplicações Diretas .................... R$ 1.465.000,00

TOTAL: ............................................................................................................. R$ 1.465.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o caput do art. 1º decorrem da anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão 02: GESTÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Unidade 01: Gestão do Centro Administrativo
Proj./Ativ. 2.004: Manutenção das Intendências Distritais e Serviços Externos
Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 0700 (07) – Aplicações Diretas ......................... R$ 40.000,00

Órgão 10: SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB.
Unidade 01: Departamento de Estradas de Rodagem
Proj./Ativ. 1.043: Infraestrutura de Transporte de Passageiro
Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (92) – Aplicações Diretas ......................... R$ 50.000,00

Órgão 10: SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB.
Unidade 01: Departamento de Estradas de Rodagem
Proj./Ativ. 1.046: Aquisição de Máquinas Equipamentos e Veículos
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Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (94) – Aplicações Diretas ....................... R$ 500.000,00

Órgão 10: SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB.
Unidade 01: Departamento de Estradas de Rodagem
Proj./Ativ. 1.047: Construção, Reconstr. Bueiros, Pontes e Drenagens
Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (99) – Aplicações Diretas ....................... R$ 200.000,00

Órgão 10: SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URB.
Unidade 01: Departamento de Estradas de Rodagem
Proj./Ativ. 1.049: Construção e Ampliação de Cemitérios
Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (106) – Aplicações Diretas ....................... R$ 25.000,00

Órgão 11: SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade 01: Departamento de Indústria e Comércio
Proj./Ativ. 2.057: Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio
Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 0700 (123) – Aplicações Diretas ..................... R$ 150.000,00

Órgão 11: SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade 01: Departamento de Indústria e Comércio
Proj./Ativ. 2.057: Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio
Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 0700 (124) – Aplicações Diretas ....................... R$ 50.000,00

Órgão 16: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade 01: Fundação Municipal do Meio Ambiente
Proj./Ativ. 2.064: Manutenção da Fundação do Meio Ambiente
Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 0700 (138) – Aplicações Diretas ..................... R$ 100.000,00

Órgão 16: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade 01: Fundação Municipal do Meio Ambiente
Proj./Ativ. 2.064: Manutenção da Fundação do Meio Ambiente
Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 0700 (139) – Aplicações Diretas ..................... R$ 200.000,00

Órgão 16: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade 01: Fundação Municipal do Meio Ambiente
Proj./Ativ. 2.064: Manutenção da Fundação do Meio Ambiente
Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (140) – Aplicações Diretas ....................... R$ 50.000,00

Órgão 16: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade 01: Fundação Municipal do Meio Ambiente
Proj./Ativ. 2.074: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Aplicação: 3.1.90.00.00.00.00.00 0700 (141) – Aplicações Diretas ....................... R$ 50.000,00

Órgão 16: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade 01: Fundação Municipal do Meio Ambiente
Proj./Ativ. 2.074: Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0700 (144) – Aplicações Diretas ....................... R$ 50.000,00

TOTAL: ............................................................................................................. R$ 1.465.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Veneza, SC, 25 de abril de 2018.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada em 25 de abril de 2018.

OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 495

LEI N.º 2.617, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603645

LEI N.º 2.617, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“ALTERA A LEI MUNICIPAL N.º 2.596, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE 
CRÉDITO COM O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do Município, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Municipal n.º 2.596, de 09 de novembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado 
a oferecer a vinculação em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, as quotas partes de receitas advindas do FPM e/ou ICMS.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Veneza, SC, 25 de abril de 2018.
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada em 25 de abril de 2018.

OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Orleans

Prefeitura

2.808 -  ALTERA DISPOSITIVOS  DA LEI 2.690 -2017  
CONVENIO  FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA

Publicação Nº 1603115

LEI N. 2.808 DE 24 DE ABRIL DE 2018.

“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 2.690 DE 7 DE FEVEREIRO DE 
2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO E TRANSFERIR RECUR-
SOS FINANCEIROS A FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA OTILIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

JORGE LUIZ KOCH, Prefeito de Orleans, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ saber aos habitantes do Município de Orleans que a 
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a redação da Alínea”b” e Alínea “c”, do Artigo 1º da 
Lei n. 2.690 de 7 de fevereiro de 2017, passando a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art.1º .....................................................................................
...................
b) Até o limite de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos 
reais) mensais; referente aos serviços de pediatra (R$10.000,00 
de segunda-feira a sexta-feira); ginecologista/obstetrícia (R$ 
22.500,00 para plantão presencial mensal, incluindo finais de 
semana e feridos); clinico geral/cirurgião geral (R$ 5.000,00 de 
segunda-feira a sexta-feira); ortopedia (R$ 7.500,00 de segunda-
feira a sexta-feira); 02 anestesiologista, sendo: (01 no valor de R$ 
7.500,00, para sobreaviso de segunda-feira a sexta-feira e outro no 
valor de R$ 15.000,00, para plantão presencial mensal, incluindo fi-
nais de semana e feridos), mediante a apresentação de relatório de 
atendimento nos sobreavisos e plantões, a ser apresentado até o 
dia 28 de cada mês, na Secretaria Municipal de Saúde de Orleans. 
Em caso de não apresentação do relatório de atendimento, fica a 
entidade impedida de receber a parcela subsequente.

c) O relatório deverá conter o nome do profissional médico, do 
paciente atendido e a data do atendimento.

Art. 2º O Parágrafo Único incluso no Artigo 2º da Lei n. 2.690 de 
7 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.2º .....................................................................................
.................... 

Parágrafo Único. O valor acrescido de R$ 37.000,00 (trinta e sete 
mil reais), referentes aos serviços adicionais de pediatra, ginecolo-
gista/obstetrícia e anestesiologista, serão pagos a partir da compe-
tência de abril de 2018, excetuando-se ao limite previsto no Caput 
do Artigo.

Art.3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gando-se a Lei n. 2.770 de 17 de outubro der 2017, permanecendo 
em vigor os demais dispositivos da Lei n. 2.690 de 7 de fevereiro 
de 2017.

Orleans/SC 24 de abril de 2018; 134 anos da Fundação e 104 anos 
de Emancipação Político Administrativa.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

Publicada a presente Lei nesta secretaria municipal de administração, 

aos vinte quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.

MARIO COAN
Secretário de Administração

2.809 - AUTORIZA FIRMAR  CONVENIO  COM A 
CIDASC

Publicação Nº 1603118

LEI N. 2.809 DE 24 DE ABRIL DE 2018.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO 
COM A COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍ-
COLA DE SANTA CATARINA – CIDASC, TENDO COMO OBJETIVO A 
CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINS DE DAR 
SUPORTE À EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL – IPOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE LUIZ KOCH, Prefeito de Orleans, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câ-
mara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1.º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
firmar convênio com a Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, tendo por objetivo a cessão 
de Servidor Público Municipal, para dar suporte à execução das 
ações de Inspeção de Produtos de Origem Animal – IPOA, no âm-
bito do Município de Orleans.

Parágrafo Único. A cessão se dará respeitando-se as garantias do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Orleans, sem pre-
juízo dos vencimentos, vantagens e demais direitos inerente ao 
servidor Público Municipal.

Art.2º. As condições, prazos, objetivos, metas, direitos e deveres 
serão definidos no Termo de Convênio a ser firmado.

Art.3º. As despesas com implantação da presente Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Orleans/SC, em 24 de abril de 2018; 134 anos da Fundação e 104 
anos da Emancipação Política.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

Publicada a presente Lei nesta Secretaria municipal de Adminis-
tração aos vinte quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito.

MARIO COAN
Secretário de Administração
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018 FMS
Publicação Nº 1603461
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Otacílio Costa

instituo de PrevidênCia do muniCíPio de otaCílio Costa

ATA 003/2018
Publicação Nº 1603654

ATA 003/2018
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E ADMINISTRATIVO DO IPAM
Aos vinte e cinco do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede do Instituto de previdência os seguintes membros: 
Orlando Armênio, Antonio Pires Burg, Daiane Mota, Sandra Aparecida de Souza, Juliana Aparecida Coelho de Liz de Souza, o presidente do 
IPAM Sr. Gilberto Carlos Rodrigues, e a advogada do Instituto Ludmila Pirola Oliveira, foram apresentadas as despesas e receitas internas 
do instituto para análise do Conselho, conforme requerido na ultima reunião do dia 28/02/2018. Foram informados das novas alterações 
na Lei do IPAM aprovadas pela Câmara Municipal no dia 18 de Abril/2018. Entre as mudanças estão a forma facultativa de contribuição aos 
funcionários que se encontram em licença sem remuneração, criação do cargo de assessor financeiro para integrar no comitê de investi-
mento do IPAM, prova de vida aos segurados. Pelo presidente do IPAM foi informado que conforme alterações da Lei todo segurado devera 
fazer prova de vida no mês de seu aniversario, sob pena de ter o benefício cancelado, a lei passara a ser obrigatória a partir do mês de 
junho/2018. O presidente fará uma portaria comunicando os segurados da obrigatoriedade da prova de vida anual, e publicará em todos os 
meios de comunicação do município. Ficou decidido pelo conselho que os segurados que fizerem aniversário de janeiro a junho terão o prazo 
até 29/06/2018 para comprovar a prova de vida no IPAM. O conselho também decidiu fazer a perícia médica nos Aposentados por Invalidez 
através de contratação de médico particular, respeitando orçamento do menor valor. Os aposentados que possuem consignado deverão 
autorizar o desconto em folha de pagamento através de termo devidamente assinado. A próxima reunião do conselho ficou agendada para 
o dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezoito. Sem mais para o momento dou por encerrada a reunião.
Gilberto Carlos Rodrigues
Antonio Pires Burg
Sandra Aparecida de Souza
Orlando Armênio
Ludmila Priscila Pirola de Oliveira
Juliana Aparecida Coelho de Liz de Souza
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Ouro

Prefeitura

ATAS 79-80-81-82
Publicação Nº 1603488

PROCESSO LICITATÓRIO n. 0041/2018
PREGÃO PRESENCIAL n. 0026/2018
CONTRATANTE: Município de Ouro
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos para demarcação e segurança em vias públicas.
VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 079/2018
CONTRATADA: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIARIA EIRELI

Item Lote/Produto Marca Unidade Fornecedor Quantidade Lance/Nego-
ciado Total

9
Defensa metálica em "W" zincada, medindo 
4 mt de comprimento, 40 cm de altura e 4 
mm de espessura.

I.C.D. UN

MM SINA-
LIZAÇÃO E 
CONSERVA-
ÇÃO VIÁRIA 
EIRELI - ME

5 259,00 1.295,00

1.295,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 080/2018
CONTRATADA: RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI – ME

Item Lote/Produto Marca Unidade Fornecedor Quantidade Lance/Nego-
ciado Total

1
Tinta branca para demarcação viária, 
embalagem de 18 lts a base de solvente, de 
acordo com a ABNT NBR 11862.

RODOVIAS galão

RODO VIAS 
TINTAS E 
SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EIRE-
LI - ME

40 184,00 7.360,00

2
Tinta amarela para demarcação viária, 
embalagem de 18 lts a base de solvente, de 
acordo com a ABNT NBR 11862.

RODOVIAS galão

RODO VIAS 
TINTAS E 
SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EIRE-
LI - ME

35 188,00 6.580,00

3 Micro esfera de vidro drop-on embalagem 
de 25 kg. SFEROLUX SAC

RODO VIAS 
TINTAS E 
SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EIRE-
LI - ME

10 144,00 1.440,00

10 Solvente de tinta para demarcação viária, 
embalagem com 18 litros RODOVIAS lata

RODO VIAS 
TINTAS E 
SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EIRE-
LI - ME

20 148,00 2.960,00

18.340,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 081/2018
CONTRATADA: WILLIAN PABLO LAMPERTI ME

Item Lote/Produto Marca Unidade Fornecedor Quantidade Lance/Nego-
ciado Total

4

Tachas bidirecional para demarcação viária, 
nas cores branco ou amarelo, medindo 
10cm x 8cm x 2 cm, de acordo com a norma 
ABNT 14.636. O vencedor deverá instalar as 
referidas tachas.

SINALTEC UN
WILLIAN 
PABLO LAM-
PERTI ME

350 7,48 2.618,00

5

Tachões bidirecional para demarcação viária 
nas cores branco ou amarelo, medindo 25cm 
x 15cm x 5cm, de acordo com as normas 
da ABNT 15.576/2015. O vencedor deverá 
instalar os referidos tachões.

SINALTEC UN
WILLIAN 
PABLO LAM-
PERTI ME

250 22,85 5.712,50
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6

Placas d=60 cm ou 60x60 cm - chapa em 
aço galvanizada a fogo, película GT/GT, 
suporte 3 metros 2", parede de 2 mm. Pa-
rafusos, porcas e arruelas de aço conforme 
norma ABNT NBR. Apresentar laudo das 
placas ANBT NBR 14644.

SINALTEC UN
WILLIAN 
PABLO LAM-
PERTI ME

100 268,00 26.800,00

7

Placas de 50x20 cm - chapa em aço gal-
vanizada a fogo, película GT/GT, suporte 3 
metros 2", parede de 2 mm. Parafusos, por-
cas e arruelas de aço conforme norma ABNT 
NBR. Apresentar laudo das placas ANBT NBR 
14644. Duas placas por suporte.

SINALTEC UN
WILLIAN 
PABLO LAM-
PERTI ME

35 238,00 8.330,00

8 Cola para fixar tachas e tachões. SINALTEC KG
WILLIAN 
PABLO LAM-
PERTI ME

60 12,00 720,00

44.180,50

PROCESSO LICITATÓRIO n. 0046/2018
PREGÃO PRESENCIAL n. 0029/2018
CONTRATANTE: Município de Ouro
OBJETO: Registro de preços para aquisição de camisetas e toalhas felpudas em algodão.
VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 082/2018
CONTRATADA: CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA

Item Lote/Produto Marca Unidade Fornecedor Quantidade Lance/Nego-
ciado Total

1 Camiseta branca, tamanhos variados, em malha 
PP, com sublimação "CRAS Dia da Família". KALU UN

CLECI TEREZINHA 
MORESCO MALHA-
RIA ME

300 19,00 5.700,00

2
Camiseta gola pólo, uniforme em malha Piquet 
com bordados; na cor azul marinho com detalhes 
verdes, tamanhos variados.

KALU UN
CLECI TEREZINHA 
MORESCO MALHA-
RIA ME

20 41,00 820,00

3 Camiseta gola pólo, uniforme em malha Piquet na 
cor azul marinho com viés. Tamanhos variados. KALU UN

CLECI TEREZINHA 
MORESCO MALHA-
RIA ME

8 44,00 352,00

4

Toalhas felpudas em algodão. Tamanho 30 cm X 
45 cm. Com fio retorcido de qualidade superior e 
costura dupla. Cor verde com bordado dourado. 
Logomarca do CRAS.

KALU UN
CLECI TEREZINHA 
MORESCO MALHA-
RIA ME

100 11,40 1.140,00

8.012,00

CONTRATOS 60-61
Publicação Nº 1603489

Processo Licitatório n. 0045/2018
Pregão Presencial n. 0028/2018
CONTRATO N. 060/2018
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - DISPA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS.
Valor total do contrato: R$ 5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez reais).
Vigência: 23/04/2018 até 31/12/2018.

Processo Licitatório n. 0045/2018
Pregão Presencial n. 0028/2018
CONTRATO N. 061/2018
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: MECANICA DAMTIZA LTDA - ME
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS.
Valor total do contrato: R$ 30.780,00 (trinta mil setecentos e oitenta reais).
Vigência: 23/04/2018 até 31/12/2018.
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Ouro Verde

Prefeitura

ADITIVOS CONTRATOS
Publicação Nº 1603095

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº0028/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE
CONTRATADO: JBS CURSOS TREINAMENTOS ASSESSORIA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Objeto:Contratação de empresa especializada para realização de Palestra de motivação a todos os Servidores Públicos do município de 
Ouro Verde. No dia 30 de abril de 2018. Valor certo e ajustado de R$:3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Amparo legal Lei Federal nº. 
8.666/93. Ouro Verde, 19 de abril de 2018. AMÉLIO REMOR JUNIOR - Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº0029/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE
CONTRATADO: RODRIGO COSTA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em aluguel de estruturas de montagem e desmontagem de estande para exposição do mu-
nicípio no Parque de Exposições Rovilho Bortoluzzi – FEMI, localizado no município de Xanxerê/SC, incluindo mão de obra e material. Valor 
certo e ajustado de R$:4.230,00 (quatro mil duzentos e trinta reais). Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93. Ouro Verde, 20 de abril de 
2018. AMÉLIO REMOR JUNIOR - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº0030/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE
CONTRATADO: EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA - EPP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PARA A XX FEIRA DO GADO GERAL, VII FEIRA DA NOVILHA E V MOSTRA 
DA BEZERRA A SER REALIZADA NOS DIAS 11 Á 14 DE MAIO DE 2018 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MANSUETO GUILHERME FACCIO. Valor 
certo e ajustado de R$:3.100,00 (três mil e cem reais). Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93. Ouro Verde, 23 de abril de 2018. AMÉLIO 
REMOR JUNIOR - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº0031/2018
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE
CONTRATADO: PATRICK VENSON 05746102946
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A APRESENTAÇÃO DE SHOW NO DIA 12/05/2018 PARA A XX LEILÃO DO GADO DE CORTE, 
VII FEIRA DA NOVILHA E V MOSTRA DA BEZERRA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE OURO VERDE/
SC. Valor certo e ajustado de R$:3.100,00 (três mil e cem reais). Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93. Ouro Verde, 25 de abril de 2018. 
AMÉLIO REMOR JUNIOR - Prefeito Municipal
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Paial

Prefeitura

AVISO DE REVOGAÇÃO PROCESSO LICITATORIO 
Nº02/2018 PREGAO PRESENCIAL 01/2018 FMS

Publicação Nº 1603531

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito Municipal em Exerício de Paial, Estado de Santa Catari-
na, torna público que REVOGOU o Processo de Licitação 002/2018 
do Fundo Municipal de Saúde, na modalidade Pregão Presencial, 
para possível contratação de laboratório para execução de próteses 
dentárias para atender as demandas da população do Município. 
O aviso de revogação se encontra disponível no site www.paial.
sc.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na Secreta-
ria Municipal de Administração e Fazenda e/ou pelo telefone (49) 
34510045. Paial-SC, 25 de Abril de 2018.
LEOCIR DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

CHAMADA PÚBLICA 002/2018
Publicação Nº 1603628

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL

AVISO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018

O Prefeito Municipal de Paial - SC, torna público Edital de Chamada 
Pública n. 002/2018 VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM 
CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICI-
PAL NO ANO LETIVO DE 2018 EM RAZÃO NÃO HAVER CANDIDATOS 
INSCRITOS AS VAGAS DE PROFESSOR DE ARTES E PROFESSOR 
LETRAS/INGLÊS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018. 
O inteiro teor deste Edital, os Editais de Convocação, comunicados 
e/ou documentos correlatos serão publicados no website www.
paial.sc.gov.br, sendo obrigação dos candidatos acompanhar todas 
as publicações e/ou atos relativos a presente Chamada Pública. As 
demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria 
Municipal de Educação de Paial pelo telefone (49) 3451-0045 / 
34510008. Paial - SC, 25 de Abril de 2018.
LEOCIR DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

CONVOCAÇÃO 001/2018
Publicação Nº 1603632

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL

AVISO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018

O Prefeito Municipal de Paial - SC, torna público Edital de Convo-
cação n. 001/2018 Convoca candidatos interessados para inscrição 
e respectiva escolha de vagas visando à contratação de pessoal 
em caráter temporário para o Magistério Público Municipal no ano 
letivo de 2018 em razão de não haver candidatos inscritos as va-
gas de Professor de Artes e Professor Letras/Inglês no Processo 
Seletivo Público nº 001/2018, conforme Decreto Nº 029, de 24 
de abril de 2018 mediante Chamada Pública, nos termos do Edi-
tal de Chamada Pública Nº 002/2018. O inteiro teor deste Edital 
de Convocação, comunicados e/ou documentos correlatos serão 
publicados no website www.paial.sc.gov.br, sendo obrigação dos 
candidatos acompanhar todas as publicações e/ou atos relativos 
a presente Chamada Pública. As demais informações poderão ser 
obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Educação de Paial 
pelo telefone (49) 3451-0045 / 34510008. Paial - SC, 25 de Abril 
de 2018.
LEOCIR DOS SANTOS
Prefeito Municipal em Exercício

http://www.paial.sc.gov.br
http://www.paial.sc.gov.br
http:// www.paial.sc.gov.br,
http:// www.paial.sc.gov.br,
http:// www.paial.sc.gov.br,


26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 511

Palhoça

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PG 043-2018
Publicação Nº 1603618

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão 
Presencial nº 043/2018, no dia 11 de maio de 2018, às 14h00min, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Admi-
nistrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pa-
gani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC. O PREGÃO 
PRESENCIAL nº 043/2018 tem como objeto a aquisição de ins-
trumentos musicais e acessórios que serão utilizados pelos alunos 
do Programa de Educação Musical do Município, na Modalidade 
Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas nos 
anexos. O Edital, que está embasado na lei de licitações, encontra-
se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 
13h00min às 18h00min ou pelo site: http://palhoca.atende.net. 
Palhoça, 25 de abril de 2018. COMISSÃO DE LICITAÇÕES.

PREGÃO PRESENCIAL 034/2018 - RESULTADO
Publicação Nº 1603525

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins 
de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, que tem como objeto a contratação de serviços para 
conserto de pneus de caminhões e máquinas pesadas pertencen-
tes a Secretarias e Órgãos deste Município, através do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

PEÇALUB COMÉRCIO DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI-
CANTES LTDA ME venceu o certame, registrando o valor total de 
R$172.400,00 (cento e setenta e dois mil e quatrocentos reais).

Palhoça, 25 de abril de 2018.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL 044/2018
Publicação Nº 1603745

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2018

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Pre-
sencial nº 044/2018, no dia 14 de maio de 2018, às 14h00min, na 
Sala de reuniões da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo 

da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 
– Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC. O PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 044/2018 tem como objeto a contratação de empresa 
para serviços de sondagem, para a Secretaria de Infraestrutura 
e Saneamento, através de Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas nos anexos. O Edital, que está embasado 
na lei de licitações, encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço acima citado, das 13h00min às 18h00min ou pelo site: 
http://palhoca.atende.net. Palhoça, 25 de abril de 2018. COMIS-
SÃO DE LICITAÇÕES.

RESULTADO DO PG 030-2018
Publicação Nº 1603331

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins 
de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, que tem como objeto a Locação de máquinas pesa-
das com operador e combustível para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura do município de Palhoça, através de 
Registro de Preços.

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

LOS BORGES TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA nos itens 
01 e 04 totalizando R$99.796,50 (noventa e nove mil, setecentos e 
noventa e seis reais e cinquenta centavos).

ETEC CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI – ME nos itens 
02 e 03 totalizando R$97.335,00 (noventa e sete mil e trezentos e 
trinta e cinco reais)

Palhoça, 25 de abril de 2018.

http://www.palhoca.sc.gov.br 
http://www.palhoca.sc.gov.br 
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Palma Sola

Câmara muniCiPal

  CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 006/2018
Publicação Nº 1603015

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 006/2018

Que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMA SOLA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.653.064/0001-54, com sede na avenida José Folador, 648, centro, na cidade de Palma Sola/SC, neste 
ato representada pelo seu Presidente, Sr. Clair José Munaro, residente e domiciliado neste município, doravante denominado de Contratante 
e de outro a REVISTA VERDE, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua Alicheu Giordani, 424, centro, na cidade de Palma 
Sola/SC, inscrita no CNPJ sob nº 21.796.344/001-29, neste ato representada por sua gerente administradora Sra. Marlete Holz, doravante 
denominado de Contratada, têm justo e contratado entre si o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO – O presente contrato por tempo determinado tem por objeto a contratação para o 
acompanhamento das sessões da Contratante, divulgação de informativos, publicações de atos oficiais, notícias e de matérias de interesse 
público do Poder Legislativo Municipal de Palma Sola, tais como: acompanhamento de sessões ordinárias e extraordinárias, divulgação de 
informativos e publicações de atos oficiais tais como: decretos, resoluções, portarias, informes, mensagens em datas comemorativas, sobre 
o Poder Legislativo Municipal de Palma Sola/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – A Contratada compromete-se a executar os serviços enunciados 
na cláusula anterior ao preço de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, durante o período de 02 de abril de 2018 até 31 de 
dezembro de 2018, totalizando R$ 5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais), que serão pagos sempre até o décimo dia útil do mês sub-
sequente ao do serviço prestado.

Parágrafo Único – O presente contrato não prevê reajuste de preço durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – O presente contrato tem a vigência de 02 de abril de 2018 até 31 de dezembro de 
2018.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – O descumprimento de qualquer das cláusulas do presente contrato por tempo determi-
nado dará ensejo a sua rescisão que deverá ser denunciada pela parte com antecedência mínima de 30 dias.

CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Dionísio Cerqueira/SC para dirimir quaisquer dúvidas advindas da execução deste 
contrato.

E, por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento, lido na presença de duas testemunhas, em duas vias de 
igual teor e forma.

Palma Sola/SC, 02 de abril de 2018.

 ______________________________________   _______________________
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES   REVISTA VERDE
Clair José Munaro      Marlete Holz
Presidente da Mesa Diretora    Sócia Administradora

Testemunhas:

Rafael Marques Battisti

Vanderléia T. da Silva Machry

ATO DE RETIFICAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO Nº 008 DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603014

ATO DE RETIFICAÇÃO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 008 de 19 de ABRIL de 2018.

Homologa o resultado das eleições dos candidatos a Vereador Mirim em conformidade com o Decreto n° 003/2018 e a Resolução nº 
001/2018 dá outras providências.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Palma Sola, Estado de Santa Catarina, usando das 
atribuições legais e de conformidade com os dispositivos da Lei Orgânica;
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RESOLVE:
Art. 1º - Fica homologado o resultado das eleições dos candidatos a Vereador Mirim em conformidade com o Decreto n° 003/2018 e a Re-
solução nº 001/2018, conforme segue:

CANDIDATO SITUAÇÃO

1 Natan Tumelero ELEITO(A)

2 Ana Leticia Marques ELEITO(A)

3 Andrei Mantelli Machado ELEITO(A)

4 Gustavo M. Ribeiro ELEITO(A)

5 Maiqueli Regina Frare ELEITO(A)

6 Adrian Cirino ELEITO(A)

7 Lilian Carine Lisboa Maso ELEITO(A)

8 Gabrieli Helena Moraes de Souza ELEITO(A)

9 Natalia Dalla Rizzarda ELEITO(A)

CANDIDATO SITUAÇÃO

1 Haime L. R. Lenhardt SUPLENTE

2 Tauane A. Hartmann SUPLENTE

3 Edivan Diniz SUPLENTE

4 Bruno B. Donida SUPLENTE

5 Ana Bonavigo SUPLENTE

6 Vandoir Schuck SUPLENTE

7 Luis Israel Rey da Silva SUPLENTE

8 João Vitor Wismann dos Santos SUPLENTE

9 Eduardo G. R. Gonçalves SUPLENTE

10 Andressa da Silva Stefanski SUPLENTE

11 Giseli Cristina dos Santos Welter SUPLENTE

12 Lucas José Porsch SUPLENTE

Art. 2º Foram os candidatos acima, eleitos e suplentes, que atenderam as instruções em conformidade com o Decreto n° 003/2018 e a 
Resolução nº 001/2018 da Câmara Municipal de Vereadores de Palma Sola/SC.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente ato correrão à conta do orçamento municipal vigente.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Palma Sola/SC, 19 de abril 2018.
Clair José Munaro
Presidente da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Vereadores.

Registrada e publicada nesta data.
Maria Eduarda Balboena Lunkes Verza
Secretária.
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Palmeira

Prefeitura

PL_29_PP_20_MATERIAIS REFORMA CRAS 02
Publicação Nº 1603165

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO/
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018

O município de PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob n°. 01.610.566/0001-06, com sede a Rua Roberto 
Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, representada por sua Prefeita Municipal, Sra. FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA e por meio 
da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que tem 
por objeto a “Aquisição de materiais de construção em geral, para reforma da nova instalação do CRAS/SCFV”. Os envelopes de "PROPOS-
TA" e "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua Roberto Hemkemaier, n°. 
200, centro. O Credenciamento será feito a partir das 13h20min do dia 15.05.2018. Abertura da sessão será às 13h30min do mesmo dia. 
A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal 
n.º 10.520/2002, bem como pela Lei Federal n.º 8.666/93, nos casos omissos. Os interessados na aquisição do Edital e seus anexos em 
via impressa deverão apresentar comprovante de depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), em nome da Prefeitura Municipal de 
Palmeira, conta corrente nº 75-7, agência 3082, op. 006 do Banco CEF, ou poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio 
http://www.palmeira.sc.gov.br. Impugnações ou questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão respondidos pela 
Pregoeira exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço licitacoes@palmeira.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis da data designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos interessados a consulta ao 
sítio http://www.palmeira.sc.gov.br para obter informações sobre esta licitação antes da participação nas sessões. Palmeira, 25 de abril de 
2018. SIMONE SILVEIRA SILVA MELO – Pregoeira.

http://www.palmeira.sc.gov.br
mailto:licitacoes@palmeira.sc.gov.br
http://www.palmeira.sc.gov.br
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Papanduva

Prefeitura

EXTRATO DE ATA 17-2018 AUTO POSTO PIRÂMIDE
Publicação Nº 1603322

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
EXTRATO DE ata Nº 017/2018
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a eventual aquisição de Gasolina Comum, Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel S10, Contratante: 
Prefeitura Municipal de Papanduva. Contratada: AUTO POSTO PIRÂMIDE LTDA. Valor: R$ 2.146.000,00 (dois milhões e cento e quarenta e 
seis mil reais ).
Papanduva, 26 de Abril de 2018. – LUIZ HENRIQUE SALIBA – PREFEITO MUNICIPAL.

Câmara muniCiPal

ERRATA Nº 003 RETIFICA A ERRATA Nº 002 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 
Publicação Nº 1603859

ERRATA Nº 003 RETIFICA A ERRATA Nº 002 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
TIPO DE COMPARAÇÃO: GLOBAL

1. Retifica-se alínea “c” do item 1.1 da Errata nº 002 ao Edital do Pregão Presencial nº 001/2018 da Câmara Municipal de Papanduva:

a) Onde SE LÊ:
“c) Onde consta: 9.1 - Caberá a CONTRATADA: a) Quando contratados, conforme valores dispostos no presente contrato, converter dados 
para uso pelos aplicativos, instalar os aplicativos objeto deste contrato, treinar os servidores indicados na sua utilização, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço [...]”. LEIA-SE: 9.1 - Caberá a CONTRATADA: a) Quando contratados, 
conforme valores dispostos no presente contrato, converter dados para uso pelos aplicativos, instalar os aplicativos objeto deste contrato, 
treinar os servidores indicados na sua utilização, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, prorro-
gável por mais 60 (sessenta dias) caso haja anuência da contratante”.

Passa a ter a seguinte numeração e redação, LEIA-SE:

“1.2 No Anexo XIV – Minuta do Contrato:
a) Onde consta: 9.1 - Caberá a CONTRATADA: a) Quando contratados, conforme valores dispostos no presente contrato, converter dados 
para uso pelos aplicativos, instalar os aplicativos objeto deste contrato, treinar os servidores indicados na sua utilização, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço [...]”. LEIA-SE: 9.1 - Caberá a CONTRATADA: a) Quando contratados, 
conforme valores dispostos no presente contrato, converter dados para uso pelos aplicativos, instalar os aplicativos objeto deste contrato, 
treinar os servidores indicados na sua utilização, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, prorro-
gável por mais 60 (sessenta dias) caso haja anuência da contratante [...]”.

b) Com relação aos itens onde se lê “1.2” LEIA-SE “1.3” e onde se lê “1.3” LEIA-SE “1.4”

2. Os demais dispositivos do edital permanecem com a mesma redação.

Papanduva, 25 de abril de 2018.
Adeniz Humenhuka
Presidente
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Paraíso

Prefeitura

2004/2018
Publicação Nº 1603314

DECRETO Nº 2004/2018

FICA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROCEDER À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 
2017”.

Valdecir Antônio Casagrande, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a 
Lei Municipal nº 1478 de 06 de abril de 2018,

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo proceder à abertura no orçamento do Município de PARAISO-SC, crédito adicional ESPECIAL no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), para a inclusão do seguinte programa:

Orgão: 04- Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento;
Unidade: 03-Divisão de Administração e Fazenda
Função: 04- Administração;
Subfunção: 122 - Administração Geral;
Programa: 1030 – Administração Financeira;
Projeto: 2.020 – Manutenção da Divisão de Administração e Fazenda;
Categoria Econômica: 3;
Grupo de natureza de Despesa: 1
Modalidade de Aplicação: 71;
Dotação: 149
Valor R$ 2.882,42(dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos);
Categoria Econômica: 3;
Grupo de natureza de Despesa: 3
Dotação: 150
Modalidade de Aplicação: 71;
Valor R$ 4.309,56(quatro mil, trezentos e nove reais e cinqüenta e seis centavos);
Categoria Econômica: 4;
Grupo de natureza de Despesa: 4
Modalidade de Aplicação: 71;
Dotação: 151
Valor R$ 808,02(oitocentos e oito reais e dois centavos)

Art. 2º Para cobertura do crédito autorizado a utilização como fonte de cobertura do Crédito Adicional Especial ora instituído, os recursos 
do superávit financeiro do exercício anterior, em conformidade com o disposto no inciso I , do § 1º, do Art 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e 
demais dispositivos constitucionais e legais concernentes à abertura do respectivo Crédito.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo a proceder alterações no PPA 2018/2021 Lei Municipal nº 1459/2017, a LDO/2018 Lei Municipal nº 
1463/2017 e LOA/2018 Lei Municipal nº 1467/2017, no que couber.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
.
Paraíso (SC), 19 de Abril de 2018.
Valdecir Antonio Casagrande
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e
Publicada na data supra.
Paraíso (SC), 19 de Abril de 2018

Servidor Responsável
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Passo de Torres

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2018
Publicação Nº 1603900

DECRETO LEGISLATIVO N° 02, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PASSO-TORRENSE, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAS-
SO DE TORRES, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da atribui-
ção que lhe confere o Regimento Interno, faz saber que o Plenário 
aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título de “Cidadão Honorário Passo-Tor-
rense”, à ORLANDO CARDOSO, em reconhecimento pelos bons e 
relevantes serviços prestados a este Município.
Art. 2° Fica o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Passo de Torres, autorizado a mandar confeccionar Placa outor-
gando o referido título.
Art. 3º O título será entregue em Sessão Solene na Câmara convo-
cada pelo Presidente.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Le-
gislativo, corre as custas do orçamento da Câmara Municipal de 
Vereadores.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor, na data de sua 
publicação.

Passo de Torres, 25 de Abril de 2018
ANDRÉ PORTO SILVEIRA
Presidente

Registre-se e publique-se
Registrado e publicado nesta Secretaria da data supra.

ANDRÉ CARDOSO
Secretário

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2018
Publicação Nº 1603951

DECRETO LEGISLATIVO N° 03, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PASSO-TORRENSE, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAS-
SO DE TORRES, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da atribui-
ção que lhe confere o Regimento Interno, faz saber que o Plenário 
aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de “Cidadão Honorário Passo-Tor-
rense”, à LEOPOLDINA MARGARIDA DA SILVA, em reconhecimento 
pelos bons e relevantes serviços prestados a este Município.
Art. 2° Fica o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Passo de Torres, autorizado a mandar confeccionar Placa outor-
gando o referido título.
Art. 3º O título será entregue em Sessão Solene na Câmara convo-
cada pelo Presidente.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste Decreto Le-
gislativo, corre as custas do orçamento da Câmara Municipal de 
Vereadores.
Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor, na data de sua 
publicação.

Passo de Torres, 25 de Abril de 2018
ANDRÉ PORTO SILVEIRA
Presidente

Registre-se e publique-se
Registrado e publicado nesta Secretaria da data supra.

ANDRÉ CARDOSO
Secretário

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2018
Publicação Nº 1603952

DECRETO LEGISLATIVO N° 04, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

APROVA PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAS-
SO DE TORRES, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso da atribui-
ção que lhe confere o Regimento Interno, faz saber que o Plenário 
aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo:
Art. 1º - Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, processo P.C.P. nº 17/00212203, parecer prévio 
nº 0234/2017, que recomenda a Câmara de Vereadores a APRO-
VAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2016, do Prefeito 
Municipal.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, em 25 de Abril de 2018.
ANDRÉ PORTO SILVEIRA
Presidente

Registre-se e publique-se
Registrado e publicado nesta Secretaria da data supra.

ANDRÉ CARDOSO
Secretário

RESOLUÇÃO Nº 01/2018
Publicação Nº 1603957

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“ESTABELECE O USO DE UNIFORMES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.”

Art. 1º - Fica o Poder Legislativo autorizado a adquirir uniformes 
para o uso dos servidores efetivos e cargos comissionados lotados 
na Câmara Municipal, sendo o uso indispensável no exercício de 
suas atribuições.
Art. 2º - A Câmara Municipal de Passo de Torres/SC obriga-se a 
fornecer gratuitamente o uniforme aos seus servidores efetivos e 
comissionados, cujas despesas serão cobertas com dotações do 
orçamento vigente.
Parágrafo único - A obrigatoriedade do uso de uniforme restringe-
se aos servidores públicos lotados na Câmara Municipal, que deve-
rão utilizá-lo diariamente, durante o horário regular de expediente 
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e em eventual horário extraordinário.
Art. 3º - Para efeitos desta Resolução são estabelecidos três mode-
los de uniforme, assim compostos:
I - uniforme feminino será composto por: 02 (duas) camisetes fe-
minina (manga longa e manga curta) com o brasão do Poder Legis-
lativo do Município de Passo de Torres/SC, 02 (duas) calças sociais 
e 01 (um) blazer cinturado; ou 02 (duas) camisetes feminina (man-
ga longa e manga curta) com o brasão do Poder Legislativo do Mu-
nicípio de Passo de Torres/SC, 01 (uma) calça social, 01 (uma) saia 
social (lápis) até altura do joelho ou 01 (uma) bermuda social e 01 
(um) blazer cinturado; ou 02 (duas) camisetes feminina (manga 
longa e manga curta) com o brasão do Poder Legislativo do Municí-
pio de Passo de Torres/SC, 01 (uma) calça social e 01 (um) vestido 
modelo lápis altura do joelho e 01 (um) blazer cinturado;
II - uniforme masculino, composto por 02 camisas com o brasão 
do Município de Passo de Torres/SC, 02 calças sociais e um blazer 
masculino.
Parágrafo Único – Para as servidora servente o uniforme será com-
posto por: 01 (uma) camisete manga longa, 01 (uma) camiseta 
gola polo, 01 (um) jaleco, 01 (uma) calça tecido flexível, 01 (uma) 
bermuda social, 01 (um) casaco tecido flexível.
Art. 4º - O uso do uniforme é obrigatório no horário das Sessões 
para os funcionários que atendam as mesmas.
Art. 5º - A Câmara Municipal de Passo de Torres fornecerá anual-
mente a cada servidor os uniformes estabelecido no artigo 3º.
§ 1º - Quando do recebimento do uniforme, os servidores assi-
narão um “termo de responsabilidade”, onde se responsabilizarão 
pelo bom uso, zelo, guarda, conservação e limpeza dos uniformes.
§ 2º - Os servidores deverão repor os itens do uniforme que ve-
nham a faltar ou se deteriorar, às suas expensas, no caso de perda 
ou mau uso dos mesmos.
Art. 6º - A Câmara Municipal de Passo de Torres-SC deverá proce-
der à aquisição dos uniformes no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de publicação desta Resolução, observada a 
lei de licitações no caso em espécie.
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Passo de Torres, em 25 de Abril de 2018.
ANDRÉ PORTO SILVEIRA
Presidente

Registre-se e publique-se
Registrado e publicado nesta Secretaria da data supra.

ANDRÉ CARDOSO
Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02/2018
Publicação Nº 1603958

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
INSTITUI O PROJETO “CÂMARA VAI AOS BAIRROS”, REGULAMEN-
TANDO AS SESSÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PASSO DE TORRES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Fica instituído o projeto “Câmara vai aos Bairros” e regula-
mentada as Sessões Itinerantes da Câmara Municipal de Passo de 
Torres –SC.

Parágrafo único – Os objetivos e as normas reguladoras do Projeto 
“Câmara vai aos Bairros” estão previstas nos artigos abaixo descri-
tos e no anexo único desta Resolução.

Art. 2º. Para realização das sessões itinerantes aplicar-se-á no que 
couber, o disposto para as sessões ordinárias ou extraordinárias.

Art. 3º As Sessões Itinerantes serão realizadas a critério da Mesa 
Diretora ou por requerimento de 1/3 dos Vereadores e, aprovado 
por maioria absoluta dos seus membros, contendo data, horário e 
local para a realização da sessão e, divulgado no mínimo com 10 
(dez) dias de antecedência pelo Presidente da Mesa através de ato 
de convocação.

Art. 4º Durante as Sessões Solenes poderão usar da palavra além 
dos Vereadores, os líderes comunitários, representantes de entida-
des populares e pessoas das comunidades que tenham comunica-
dos importantes para conhecimento da Câmara Municipal.

Art. 5º Para o pleno funcionamento e execução dos trabalhos, se-
rão convocados servidores da Câmara Municipal para prestarem 
serviços durante sua realização, além da disponibilização de mate-
rial e equipamentos necessários para tal fim.

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, em 25 de Abril de 2018.
ANDRÉ PORTO SILVEIRA
Presidente

Registre-se e publique-se
Registrado e publicado nesta Secretaria da data supra.

ANDRÉ CARDOSO
Secretário

ANEXO ÚNICO

I - DO OBJETIVO

A sessão itinerante é um instrumento da Câmara Municipal, a ser 
implementado pelo Presidente e demais Vereadores, voltado para 
a interiorização do Poder Legislativo, de suas atividades e interação 
com a comunidade, buscando atingir objetivos pré-definidos. As 
sessões serão realizadas durante o ano, podendo ser realizado no 
período das Sessões Ordinárias ou em período diverso onde será 
classificada como extraordinária. A sessão itinerante atingirá diver-
sos objetivos, sendo eles:
a) Popularizar os trabalhos Legislativos, aproximar o contato direto 
do Vereador com a população de cada região urbana e rural.
b) Promover a integração entre o Poder Legislativo e a comunida-
de, abrindo a perspectiva de trabalharem juntos a partir da dis-
cussão comum dos problemas que envolvem o Município, com o 
intuito de encontrar uma solução homogênea;
c) Propiciar ao Vereador, conhecer de perto o comportamento de 
cada comunidade, suas reações, opiniões e anseios, propiciando 
uma intimidade que desemboque em realizações mútuas;
d) Antever as aspirações populares, visando intervir junto a cada 
comunidade, como interlocutor no estudo de seus problemas, en-
caminhando suas propostas aos setores competentes da Adminis-
tração Municipal.

II - Da Participação dos Vereadores

O Vereador que participar da sessão itinerante, poderá usar da 
palavra durante dez minutos. Caso seja o Vereador citado por qual-
quer membro da comunidade, indagado ou se sentir na necessida-
de de manifestar sua opinião, por motivo de defesa de seu posicio-
namento ideológico, poderá o mesmo utilizar o prazo máximo de 
mais dez minutos. Caso o Presidente da reunião itinerante, perceba 
que o assunto se distanciou do objetivo principal, poderá dar pros-
seguimento ao evento, passando a palavra ao próximo munícipe.

III - Da Participação da Comunidade
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Em todas as reuniões de trabalho serão convidadas a participar as 
lideranças comunitárias, assim como os agentes públicos que resi-
dam em cada região, bem como profissionais liberais, empresários, 
autoridades classistas, eclesiásticas, da segurança, judiciárias, en-
fim, os cidadãos (ãs) identificados como agentes ativos da região.

IV - Da Organização das Reuniões de Trabalho

As reuniões serão organizadas pelo Presidente da Câmara Muni-
cipal, com apoio e participação das entidades representativas dos 
moradores, das escolas instaladas em cada uma das regiões, cujas 
direções queiram auxiliar o Poder Legislativo. A Câmara disponibi-
lizará funcionários assim como equipamentos que serão instalados 
onde se realizará a Sessão Itinerante, que deverão estar aptos para 
auxiliar os Vereadores e participantes do evento, principalmente 
relacionadas com informações e mecanismos de funcionamento do 
Poder Legislativo.

V - Das Disposições Finais

As reuniões serão abertas e encerradas pelo Presidente, que as 
dirigirá. Estes encontros com as comunidades reunidas se consti-
tuirão em trabalho relevante, sem a percepção de qualquer remu-
neração.

Desta forma, os Vereadores que abaixo subscrevem, solicitam 
apoio e aprovação deste importante Projeto de Resolução que re-
gulamenta de forma efetiva no calendário anual da Casa Legislativa 
as sessões itinerantes com o Projeto “Câmara vai aos Bairros”.
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Passos Maia

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO 0026/2018
Publicação Nº 1603046

CONTRATO n. 0026/2018
PROCESSO LICITATORIO n. 0032/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 0017/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: GENTE SEGURADORA S/A
Objeto: O presente instrumento contratual tem como objeto a contratação de empresa especializada prestação de serviços de seguro total 
para os veículos da frota municipal.
Valor: Para os itens que a CONTRATADA se sagrou vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRATANTE pagará a quantia 
de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).
Vigência: O presente contrato vigerá a partir de sua assinatura e terá validade até 31 de dezembro de 2018.
Passos Maia, SC, 25 de abril de 2018.
LEOMAR ROBERTO LISTONI
Prefeito Municipal
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DECRETO N. 41
Publicação Nº 1603044
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Paulo Lopes

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PR Nº 06/2018 - PL Nº 
17/2018

Publicação Nº 1604163

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2018

O Município de Paulo Lopes torna público que realizará licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei 
n°. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de horas máquinas (Escavadeira hidráu-
lica com braço alongado com alcance superior a 10 metros) com 
o objetivo de realizar o desassoreamento nos rios do Município e 
serviços de terraplenagem, conforme a necessidade do Município 
de Paulo Lopes. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, 
e os envelopes nº. 1 – “PROPOSTA” e nº. 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
deverão ser apresentados no Setor de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Paulo Lopes, sito a Rua José Pereira da Silva, 130, Cen-
tro, Paulo Lopes/SC,até às 09 h55min do dia 10/05/2018.
A sessão se dará a partir das 10h00mindo dia 10/05/2018, no en-
dereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.
paulolopes.sc.gov.br.

Paulo Lopes, 19 de abril de 2018.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração

DECRETO 17/2018
Publicação Nº 1603268

DECRETO N° 17/2018

Declara a Saúde Pública Municipal em situação de emergência e dá 
outras providências.

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, 
usando das atribuições a ele concedidas pela Lei 1.742 de 20 de 
dezembro de 2017, considerando que os serviços de saúde não 
podem ser interrompidos sob pena do incalculável prejuízo aos pa-
cientes, os quais se expõem ao risco de perder a vida, aprova o 
seguinte Decreto,

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada, nos termos do art. 24 IV da Lei 8.666/93, 
situação de emergência na Secretaria Municipal de Saúde, em ra-
zão da falta de pessoal e da impossibilidade de interrupção dos 
serviços, circunstância que submeterá os pacientes a risco de vida.

Art. 2º - Os efeitos deste Decreto retroagem a 19 de janeiro de 
2018.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Lopes, 25 de abril de 2018.
NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 
26 de abril de 2018.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE 2018
Publicação Nº 1603045

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018
Ata Registro de preço nº 02/2018
Processo nº 09/2018
Pregão Presencial nº 04/2018.
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa que efe-
tive a Manutenção do Transporte Escolar no que se refere Atender 
no fornecimento de poltronas novas, reforma de poltronas usadas, 
reforma interna de veículos (ônibus, micro ônibus e vans) para uso 
da Secretaria de Educação de Paulo Lopes. Contratante: MUNICÍ-
PIO DE PAULO LOPES; Contratada: BR POLTRONAS LTDA. VALOR 
TOTAL: R$276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais).
Data da Assinatura Ata: 06/04/2018.
VANESA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018
Ata Registro de preço nº 03/2018
Processo nº 08/2018
Pregão Eletrônico nº 01/2018.
Objeto: O objeto da presente Ata é o Registro de Preço para aquisi-
ção de gêneros alimentícios para utilização na merenda das escolas 
da Rede Municipal de Ensino e para o SCVFV - Serviços de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Paulo Lopes. 
Contratante: MUNICÍPIO DE PAULO LOPES. Contratada: SATÉLI-
TE COMÉRCIAL LTDA - ME. VALOR TOTAL: R$145.277,00 (cento e 
quarenta e cinco mil e duzentos e setenta e sete reais). Contratada: 
PEREIRA & RODRIGUES LTDA EPP. VALOR TOTAL: R$70.266,00 
(setenta mil e duzentos e sessenta e seis reais). Contratada: ELO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. VALOR TOTAL: R$320.029,05 
(trezentos e vinte mil e vinte e nove reais e cinco centavos).
Data da Assinatura Ata: 16/04/2018.
VANESA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018
Ata Registro de preço nº 04/2018
Processo nº 13/2018
Pregão Eletrônico nº 04/2018.
Objeto: O objeto da presente Ata é o Registro de Preço para aqui-
sição de água e gás para uso das Secretarias administradas pela 
Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme 

http://www.paulolopes.sc.gov.br/
http://www.paulolopes.sc.gov.br/
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quantidade, especificações, marca e preço constantes na proposta 
comercial apresentada no Pregão Eletrônico nº 04/2018. Contra-
tante: MUNICÍPIO DE PAULO LOPES. Contratada: ISABELA SCHARF 
BARACUHI ME. VALOR TOTAL: R$23.000,00 (vinte e três mil reais).
Data da Assinatura Ata: 24/04/2018.
VANESA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação
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Penha

Prefeitura

 RESOLUÇÃO N°005/2018 REGULAMENTA O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR NA RUA MANOEL 
BERNARDINO FERREIRA. 

Publicação Nº 1603555

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

RESOLUÇÃO N°005/2018
Regulamenta o Estacionamento de Veículos Automotor na Rua Manoel Bernardino Ferreira.

O DEPARTAMENTO Municipal de Penha, no uso das atribuições que lhe confere o art.24 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro-CTB, o Decreto Municipal n° 1835/2012, que instituiu o Departamento Municipal de Trânsito, e:

Considerando o disposto no artigo 24 (e incisos) do CTB, que estabelece como competência e responsabilidade dos Órgãos e Entidades 
Executivos de Trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição;

Art.1° Fica estabelecido que a Rua Manoel Bernardino Ferreira, passará a ter Parada e Estacionamento Proibido do Lado Direito da Via, no 
trecho compreendido entre o n°239 ao n°140.

Art.2º O Departamento de Trânsito-DETRANPEN efetuara a colocação ao longo das vias, de sinalização prevista no código de Trânsito para 
orientação de condutores de veículos e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância 
compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art.3° Esta Resolução entrará em vigor á partir do dia 24/04/2018.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SEE CUMPRA-SE.

Penha SC, 24 de Abril de 2018.

Edson Severino
Mat.9970
Diretor do DETRANPEN

2011-2020 /Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito
DETRANPEN - AV. Antônio Joaquim Tavares 101, centro.
CEP - 88385.000 - FONE (47) 3345 8494

CONTRATO N°052/2018 - PMP
Publicação Nº 1603399

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENHA E A EMPRESA KMJ TRANSPORTES LTDA. PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

CONTRATO Nº 52/2018-PMP de 23/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2017- MULTIENTIDADE - PMP
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017
HOMOLOGADO EM 25/10/2017

Através do presente instrumento de Contrato Administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato represen-
tado por seu Prefeito, Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, portador do 
RG 4.494.022 (SSP/SC), residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, infra-assinado, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa KMJ TRANSPORTES LTDA, estabelecida à Rua Aníbal César n° 196, 
na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.494.187/0001-26, representada, neste ato pelo Sr. Aristides 
Pereira Nunes Junior, CPF sob o n° 351.232.659-53, Representante legal, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si 
ajustado o presente termo derivado de conversão da Ata de Registro de Preços nº 77/2017/PMP, de acordo com Parecer Jurídico 033/2018/
PGM (documento anexo ao Contrato), mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA
1 - O presente Contrato é decorrente do Processo Licitatório nº 073/2017 - PMP, Pregão Presencial nº 055/2017, do qual foi vencedora a 
CONTRATADA, obrigando-se a mesma a prestação de serviços de locação de veículos automotivos, completos, de fabricação não superior 
a 1 (um) ano, quilometragem não superior a 10.000km, sem motorista, com quilometragem livre, com seguro total sem franquia e com 
cobertura para danos pessoais e materiais de terceiros, para atender necessidades das Secretaria de Governo e Secretaria de Planejamento 
Urbano do Município de Penha/SC, em estrita observância às condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, que fica fazendo 
parte deste Instrumento, independente de transcrição.

SECRETARIA DE GOVERNO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM

QUANT. DE 
VEÍCULOS

UNID.
DE MEDIDA

QTD. 
MESES

VALOR R$ 
UNITÁRIO
MENSAL

VALOR R$ TO-
TAL MENSAL

VALOR R$ 
TOTAL
10 MESES

1
(CC 3)

Veículo automóvel, 1.000 cilindradas, com ar 
condicionado, com no máximo 01 (um) ano 
de fabricação e 10.000 (dez mil) quilômetros, 
com 04 (quatro) portas, com capacidade para 
transporte de 05 (cinco) passageiros incluin-
do o condutor, Bicombustível, pneus novos, 
protetor de Carter, películas nos vidros laterais 
e traseiros, todos os bancos com apoio de ca-
beça, cintos de segurança retrateis, limpadores 
de para brisa, direção hidráulica ou elétrica, 
freios ABS, air bag duplo, veículo limpo, tanque 
cheio, e documentação em dia e em ordem, 
com todos os itens do veículo funcionando 
perfeitamente.

1 Mensal 10 1.320,00 1.320,00 13.200,00

2
(CC 22)

Veículo automóvel sedan, mínimo 1.400 
cilindradas, turbo, câmbio automático ou 
automatizado, com ar condicionado, com no 
máximo 01 (um) ano de fabricação e 10.000 
(dez mil) quilômetros, 04 (quatro) portas, com 
capacidade para transporte de 05 (cinco) pas-
sageiros incluindo o condutor, Bicombustível, 
pneus novos, protetor de Carter, películas nos 
vidros laterais e traseiros, todos os bancos com 
apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, 
limpadores de para brisa, direção hidráulica, 
freios ABS, air bag duplo, veículo limpo, tanque 
cheio, e documentação em dia e em ordem, 
com todos os itens do veículo funcionando 
perfeitamente.

1 Mensal 10 3.220,00 3.220,00 32.200,00

TOTAL R$ 45.400,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM

QUANT. DE 
VEÍCULOS

UNID.
DE MEDIDA

QTD. 
MESES

VALOR R$ 
UNITÁRIO
MENSAL

VALOR R$ TO-
TAL MENSAL

VALOR R$ 
TOTAL
10 MESES

1
(CC 9)

Veículo automóvel, 1.000 cilindradas, com ar 
condicionado, com no máximo 01 (um) ano 
de fabricação e 10.000 (dez mil) quilômetros, 
com 04 (quatro) portas, com capacidade para 
transporte de 05 (cinco) passageiros incluin-
do o condutor, Bicombustível, pneus novos, 
protetor de Carter, películas nos vidros late-
rais e traseiros, todos os bancos com apoio 
de cabeça, cintos de segurança retrateis, 
limpadores de para brisa, direção hidráulica 
ou elétrica, freios ABS, air bag duplo, veículo 
limpo, tanque cheio, e documentação em dia 
e em ordem, com todos os itens do veículo 
funcionando perfeitamente.

1 Mensal 10 1.320,00 1.320,00 13.200,00

TOTAL R$ 13.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA
2 - O valor total deste contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais).
2.1 - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias ao mês subsequente ao serviço prestado, mediante apresentação de documento 
fiscal hábil devidamente aceito e certificado através de relatório emitido pelo responsável requisitante, de acordo com as condições do edital 
e as demais exigências administrativas em vigor.
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2.2 - Os pagamentos serão realizados através de agência de rede bancária, em conta corrente da Contratada (Pessoa Jurídica).
2.3 - Caso constatada alguma irregularidade nos documentos fiscais, estes serão devolvidos ao fornecedor, para as necessárias correções, 
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

CLÁUSULA TERCEIRA
3 - Os preços poderão ser reajustados anualmente, no que couber, de acordo com o I.P.C. (Índice de Preços ao Consumidor) ou qualquer 
outro índice que vier a substituí-lo, observada a Legislação Federal que regulamenta o reajustamento dos contratos ou ainda quando com-
provadas situações descritas no art. 65, II, “d”, da Lei nº
3.1 - A variação de preço, quando ocorrente e necessária, deverá sempre ser indicada e justificada pela CONTRATADA, e procedida na forma 
do § 8º, do artigo
65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
3.2 - O MUNICÍPIO responsabilizar-se-á pelo pagamento do fornecimento resultante de modificações sempre que devidamente autorizados 
pela Secretaria de Administração e Fazenda.

CLÁUSULA QUARTA
4 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação:

Órgão: 15 - Secretaria de Planejamento Urbano
Unidade: 02 - Departamento de Engenharia
Projeto/Atividade: 2.045 – Funcionamento e Manutenção do Departamento de Engenharia
Elemento: (163) 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas.

Órgão: 02 - Secretaria de Governo
Unidade: 01 – Departamento Administrativo
Projeto/Atividade: 2.002 – Funcionamento e Manut. Do Departamento Administrativo da Sec. Governo.
Elemento: (2) 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas.

CLÁUSULA QUINTA
5 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento por parte do 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA
6 - Todos e quaisquer encargos sociais, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente 
pelo objeto do presente, são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, respondendo o CONTRATANTE apenas e tão somente 
pelo pagamento da quantia acordada na Cláusula Segunda, desde que concluídos o serviço contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA
7 - A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de forma parcelada, nos locais de obras ou naqueles que se fizerem necessários, em todo 
território municipal, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de 
acordo com a necessidade da Secretaria de Serviços Urbanos.
7.2 – O presente contrato terá vigência de 10 (dez) meses a contar da data de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos 
do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA
8 – São obrigações da CONTRATADA:
a) fornecer o objeto mencionado na Cláusula Primeira, em estrita observância ao Anexo I - Termo de Referência, segundo as especificações 
e normas técnicas adequadas, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou con-
dição aqui estabelecida;
b) cumprir a execução dos serviços, não sendo aceito objeto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, 
nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
c) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto;
d) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade do objeto, assim como ao cumprimento 
das obrigações previstas neste contrato;
e) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
f) a falta de veículos para a locação, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do for-
necimento, objeto deste contrato, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
g) comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
h) respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
i) fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
j) indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
k) responsabilizar-se pelo seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como responsabilizar-se por todas as 
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obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO;

CLÁUSULA NONA
9 - As partes expressam sua sujeição às cláusulas contratuais, a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, bem como ao Código Civil Brasi-
leiro e demais legislações subsidiariamente aplicáveis.
9.1 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA
10 - Caso a CONTRATADA venha a descumprir as condições aqui estabelecidas, ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5%(cinco décimos por cento), calculados sobre o valor total do Contrato, por dia, caso exceda o prazo de início da execução 
dos serviços.
c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento), calculados sobre o valor total do Contrato, por dia, caso exceda o prazo contratual.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02(dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA, podendo abranger, além da empresa, seus diretores e respon-
sáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11 – O fornecimento contratado será acompanhado e fiscalizado por funcionário designado pela Secretaria de Serviços Urbanos, a quem 
caberá fiscalizar os materiais utilizados, com poder de veto.
11.1 - Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá 
promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12 - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo, 
por 03 (três) elementos, um dos quais, obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13 - Este contrato poderá ser alterado:
I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) Quando houver modificação do projeto ou de suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto;
II - Por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução, se exigida;
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE 
para a justa remuneração da obra e/ou serviço, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada reper-
cussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16 - Havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá restabelecer 
por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17 - O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 
n.º 8.666, de 21/06/1993, no que couber.
17.1 - Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao 
pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
17.2 - Os casos omissos a este contrato, serão tratados de acordo ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
18 - As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

Penha/SC, 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante
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KMJ TRANSPORTES LTDA
Aristides Pereira Nunes Junior
Contratado

T E S T E M U N H A S

Nome Completo:
CPF nº.:

Nome Completo:
CPFnº:
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretária de Administração
De acordo:

JANILTO DOMINGOS RAULINO
Procurador Geral – OAB/SC: 13723
Portaria nº 01/2017

CONTRATO Nº 003/2018-FME
Publicação Nº 1604008

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENHA E A SRA. LOURDES ANNA CAPRA PAULETTI PARA 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

CONTRATO Nº 003/2018 de 24/04/2018-FME
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018-FME
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018-FME
HOMOLOGADO EM 24/04/2018

Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
ESPORTES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Avelino João Reis, nº 280, inscrita no CNPJ sob nº 
04.672.956/0001-90, neste ato representado pelo Superintendente de Esporte Sr. CARLOS CESAR DE SOUZA, brasileiro, convivente, inscrito 
no CPF sob nº 060.971.929-75, portador do RG 4.052.937 (SSP/SC), residente e domiciliado à Rua João Luiz, nº 53. - Armação, Penha/
SC, doravante denominado LOCATÁRIO e, de outro lado, LOURDES ANNA CAPRA PAULETTI, portadora do RG: 1.409.625 SSP/SC e CPF 
150.782.560-91, residente e domiciliada na Rua Almirante Tamandaré, nº 333, Apto 1702, na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, 
denominado LOCADOR, submetendo-se as partes, LOCADOR e LOCATÁRIO, às seguintes cláusula contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O segundo nomeado, aqui chamado LOCADOR, loca ao primeiro, aqui designado LOCATÁRIO um terreno, situado na rua José Camilo da 
Rosa nº 234, Bairro Armação, com um total de 4.400,00m² com pequena casa de alvenaria e quadra de tênis, com Inscrição Imobiliária 
nº 01.05.041.1147.001, matrícula do imóvel 26.081, para ser utilizado como extensão da Fundação Municipal de Esportes para prática de 
modalidades como Tênis, Xadrez e Tênis de Mesa que fazem parte do Projeto Contra Turno, pelo período de 12 (doze) meses, para atender 
solicitação nº 26/2018 da Fundação, anexa ao Processo.

CLÁUSULA SEGUNDA
O período de locação do imóvel será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 24 de abril de 2018 com término em 23 de abril de 2019.

Parágrafo Primeiro: As partes poderão convencionar, através de Termo aditivo, a prorrogação do prazo da locação, mediante notificação por 
escrito com antecedência mínima de até 30 (trinta) dias do término do prazo de locação.

CLAUSULA TERCEIRA
O valor mensal da locação será de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, compreendendo para o período da locação de 12 (doze) meses o 
valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valores estes que o MUNICÍPIO/LOCATÁRIO se compromete a pagar, até o dia 10 (dez) de cada 
mês subsequente ao vencido, a ser depositado em conta no Banco do Brasil, Agência 0305-0, conta corrente 14.393-6.

Parágrafo Primeiro: As despesas referentes as faturas de energia elétrica, água, IPTU e coleta de lixo serão de responsabilidade exclusiva 
do MUNICÌPIO/LOCATÁRIO.

CLAUSULA QUARTA
Este contrato correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão - 70 - Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 01 - Fundação Municipal de Esportes
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Funcional: Projeto/Atividade: Gestão Administrativa da Fundação Municipal de Esportes
Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.00 0000 – Aplicações Diretas (2)

CLAUSULA QUINTA
O MUNICÍPIO/LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel 
locado em boas condições de conservação e funcionamento como pinturas, aparelhos sanitários, portas, fechaduras, trincos, vidraças, ins-
talações elétricas, torneiras, portões e quaisquer outros componentes do imóvel, conforme vistoria, para assim, restituí-los quando findo 
ou rescindido este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao 
imóvel.

Parágrafo Primeiro: Caso o MUNICÍPIO/LOCATÁRIO não realize a prorrogação da locação, fica estabelecido que a devolução das chaves será 
precedida de vistoria do imóvel, obrigando-se a devolução do mesmo com os devidos reparos/reformas que se fizerem necessários, bem 
como limpeza, a qual será realizada pelo MUNICÌPIO.

Parágrafo Segundo: Caso o MUNICÍPIO/LOCATÁRIO não restitua o imóvel no prazo contratual ou enquanto perdurar a realização dos repa-
ros/reformas, pagará enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento, 
sem prejuízo de quaisquer multas.

CLAUSULA SÉXTA
O MUNICÍPIO/LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante examinar ou vistoriar o imóvel locado comunicando sempre 
com antecedência de 5 (cinco) dias.

CLAUSULA SÉTIMA
O MUNICÍPIO/LOCATÁRIO não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem consentimento por escrito do LOCADOR.

CLÁUSULA OITAVA
Os contraentes expressam sua sujeição às cláusulas contratuais, à Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, bem como ao Código Civil 
Brasileiro e demais legislações subsidiariamente aplicáveis.

CLAUSULA NONA
Em caso de falecimento de qualquer parte Contratante, os herdeiros ou representante da parte falecida serão obrigados ao cumprimento 
integral deste contrato, até o seu término.

CLAUSULA DÉCIMA
Estabelecem as partes que, para renovação deste contrato, as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o MUNICÍPIO/LOCATÁRIO, a sua continuação no imóvel ora 
locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao LOCADOR, impreterivelmente no dia do vencimento do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal (a partir do 13º décimo terceiro mês) poderá ser reajustado de acordo 
com o índice oficial do Governo. O MUNICÍPIO/LOCATÁRIO concorda desde já, com este sistema de reajustamento da locação ou outro 
índice que seja considerado oficial para o governo, de acordo com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido unilateralmente, se qualquer uma das partes descumprir algum dos dispositivos ora pac-
tuados, bem como aqueles previstos nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Primeiro: A rescisão contratual seja por qualquer das partes correrá de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações 
posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Os casos omissos a este contrato, serão tratados de acordo ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Para dirimir questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Comarca de Balneário Piçarras, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas para 
um só efeito.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.

CARLOS CESAR DE SOUZA   LOURDES ANNA CAPRA PAULETTI
Superintendente de Esportes   Contratada/Locadora
Contratante/Locatário

T E S T E M U N H A S
Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.
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O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

JANILTO DOMINGOS RAULINO
Procurador Jurídico - OAB/SC: 13723
Portaria nº 01/2017

CONTRATO Nº 006/2018 - FMS
Publicação Nº 1603533

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENHA E A EMPRESA WRS SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO EIRELI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO.

CONTRATO Nº 006/2018-FMS de 20/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2018-FMS
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-FMS
HOMOLOGADO EM 20/04/2018

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, através do Fundo Municipal de Saúde, 
com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.479.670/0001-96, neste ato representado 
pelo Responsável pelo Expediente da Secretaria de Saúde, Sr. WALDEMIR JOSÉ MAFRA JÚNIOR, brasileiro, casado, inscrita no CPF sob nº 
053.400.099-12, portador do RG 4052949, residente e domiciliado à Rua Calixto Luiz Honório, nº. 126, Centro, Penha/SC, infra-assinado, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa WRS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI, 
com sede em Itajaí/SC, na Rua Almirante Barroso, nº 330, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.140.107/0001-87, neste ato repre-
sentada por seu bastante procurador Senhor Dorival Rescaroli, inscrito no CPF sob nº 465.718.929-87, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente termo mediante as cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços para fornecimento e colocação de piso vinílico na sede da Secretaria de 
Saúde do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 149/2018, anexa ao Processo, tudo de acordo com as especificações, quantidades 
e condições estabelecidas no edital e Termo de Referência/Proposta de Preços, parte integrante do Processo.

ITEM ESPECIFICAÇÃO TIPO DE 
UNIDADE QTDE PREÇO UNITÁ-

RIO PREÇO GLOBAL

1

Fornecimento e colocação de 460,92m² de Piso Vinílico de alta durabilida-
de e resistência,100% em PVC, cargas minerais, aditivos, plastificantes e 
pigmentos, impede a proliferação de bactérias e fungos. Sendo 16,30 metros 
de acabamento de fitas e 422,50 metros de rodapé de 08cm.

SERV 1 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA
2 - O valor total deste contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais).
2.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após fornecimento do objeto juntamente com apresentação de Nota Fiscal Eletrô-
nica devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável, de acordo com as condições do edital 
e as constantes da proposta vencedora e as demais exigências administrativas em vigor.
2.3 - A nota fiscal eletrônica deverá ser entregue acompanhada da Certidão Negativa Federal conjunta com o INSS, Estadual, Municipal e 
FGTS.
2.4 - Os pagamentos serão realizados através de agência de rede bancária, em conta corrente da Contratada (Pessoa Jurídica).
2.5 - Caso constatada alguma irregularidade na nota fiscal, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

CLÁUSULA TERCEIRA
3 - Os preços poderão ser reajustados anualmente, no que couber, de acordo com o I.P.C. (Índice de Preços ao Consumidor) ou qualquer 
outro índice que vier a substituí-lo, observada a Legislação Federal que regulamenta o reajustamento dos contratos ou ainda quando com-
provadas situações descritas no art. 65, II, “d”, da Lei nº
3.1 - A variação de preço, quando ocorrente e necessária, deverá sempre ser indicada e justificada pela CONTRATADA, e procedida na forma 
do § 8º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
3.2 - O MUNICÍPIO responsabilizar-se-á pelo pagamento do fornecimento resultante de modificações sempre que devidamente autorizados 
pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

CLÁUSULA QUARTA
4 - As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta da seguinte dotação orçamentária pertencentes ao orçamento 
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do exercício da Secretaria de Saúde:
Órgão: 20 – Fundo Municipal da Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal da Saúde
Projeto/Atividade: 2.064 – Funcionamento e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: (33) 3.3.90.00.00.00.00.00.0613 - Aplicações Direta

CLÁUSULA QUINTA
5 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento por parte do 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA
6 - Todos e quaisquer encargos sociais, financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente 
pelo objeto do presente, são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, respondendo o CONTRATANTE apenas e tão somente 
pelo pagamento da quantia acordada na Cláusula Segunda, desde que concluídos o serviço contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA
7 - Caberá à CONTRATADA, a execução dos serviços conforme especificações abaixo:
a) Fornecer o objeto mencionado na Cláusula Primeira e Anexo I – Termo de Referência, a contar de recebimento de Autorização de Forne-
cimento, no prazo de até 30 (trinta) dias, em horário de expediente ou fora do horário de expediente, conforme a necessidade da Secretaria 
de Saúde, para que não haja circulação de pessoas, devido ao tipo do serviço licitado;
b) Obedecer as especificações e normas técnicas adequadas, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento 
de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
c) Cumprir a data da entrega, não sendo aceito material e serviço que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado.
d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto;
e) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade do objeto, assim como ao cumprimento 
das obrigações previstas neste contrato;
f) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
g) A falta de pessoal, materiais/produtos e ou equipamentos necessários à realização dos serviços não poderão ser alegados como motivo 
de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto deste contrato, e não a eximirá das penalidades a que 
está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
h) Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
i) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
j) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
k) Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
l) Responsabilizar-se pelo seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como responsabilizar-se por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO;
m) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus o objeto, caso constatadas divergências nas especificações.
7.1 - O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamen-
te das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA
8 – O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos 
do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA
9 – São obrigações do MUNICÍPIO:
a) Indicar o local e horário para a execução dos serviços;
b) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA
10 - Caso a CONTRATADA venha a descumprir as condições aqui estabelecidas, ficará sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5%(cinco décimos por cento), calculados sobre o valor total do Contrato, por dia, caso exceda o prazo de início da execução 
dos serviços.
c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento), calculados sobre o valor total do Contrato, por dia, caso exceda o prazo contratual.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02(dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PREFEITURA, podendo abranger, além da empresa, seus diretores e 
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responsáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12 – O fornecimento do objeto contratado será acompanhado e fiscalizado por responsável designado pela Secretaria de Saúde, a quem 
caberá fiscalizar com poder de veto.
12.1 - Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá 
promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13 - A perícia a que se refere à cláusula anterior somente poderá ser levada a efeito por corpo técnico competente, composto, no mínimo, 
por 03 (três) elementos, um dos quais, obrigatoriamente indicado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14 - Este contrato poderá ser alterado:
I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) Quando houver modificação do projeto ou de suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto;
II - Por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução, se exigida;
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;
c) Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE 
para a justa remuneração da obra e/ou serviço, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16 - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos após a assinatura do presente instrumento, de comprovada reper-
cussão nos preços ora contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17 - Havendo alteração unilateral do presente contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá restabelecer 
por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
18 - O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 
n.º 8.666, de 21/06/1993, no que couber.
18.1 - As partes expressam sua sujeição às cláusulas contratuais, a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, bem como ao Código Civil 
Brasileiro e demais legislações subsidiariamente aplicáveis.
18.2 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do presente contrato.
18.3 - Os casos omissos a este contrato, serão tratados de acordo ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
19 - As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que possa pro-
duzir os seus legais e esperados efeitos.

Penha/SC, 20 de abril de 2018.

WALDEMIR JOSÉ MAFRA JÚNIOR    WRS SOLUÇÕES EM SERV. DE MANUT. EIRELI
Resp. pelo Expediente da Secretaria de Saúde  Dorival Rescaroli
Contratante      Contratada

T E S T E M U N H A S

Nome Completo:   Nome Completo:
CPF nº.:   CPF nº.:

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:
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JANILTO DOMINGOS RAULINO
Procurador Jurídico - OAB/SC: 13723
Portaria nº 01/2017

CONVOCAÇÃO PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (HABILITADO)81º
Publicação Nº 1603227

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura no dia 27/04/2018 as 08:30 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos 
Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 02/05/2018, das 8h00 ás 12h00 e das 13h30 às 17h, conforme Processo 
Seletivo Edital nº 06/2017.

Cargo: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS (HABILITADO)
COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
81º. 110357 ROBERTA APARECIDA NADALINI AGUIAR
O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia Cédula de Identidade;
b) Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
c) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
d) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
e) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
f) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
g) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
i) Fotocópia Título de Eleitor;
j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
k) Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site:www.tse.gov.br;
n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br, do local de 
residência ou domicílio do candidato;
o) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos 
termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos 
aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos 
últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer 
tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00,de-
vidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
q) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme 
anexo III;
r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;

OBS:
Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o 
candidato apresente o original para conferência no local da entrega.
O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no em-
prego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, 
impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido 
neste edital.

Penha/SC, 25 de abril de 2018.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que:
1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO

http://www.tjsc.jus.br
http://www.trf4.jus.br
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2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.
( ) SIM ( ) NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo admi-
nistrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.
( ) SIM ( ) NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO
(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)
1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:
NOME: _________________________________________________________________, brasileiro (a),
( ) SOLTEIRO (A) ( ) CASADO (A) (A) OUTROS _______________
CPF nº. __________________________, RG nº. _________________________,
Rua= ________________________________________________________________________________ , nº. _______, Bairro: 
_____________________ Cidade de ___________________________/SC, telefone: __________________ /____________________
Declaro a quem possa interessar que:
2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO
3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:
Entrada
( ) Efetivo Cargo: ______________________________ 
( ) Contratado (ACT) Cargo: ______________________________ 
( ) Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _______________________________ 
( ) Efetivo em função gratificada Cargo: ______________________________ 
( ) Comissionado Cargo: ______________________________ 

5 – FONTES DE RENDA:
DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________
RENDA ANUAL: __________________________________________________

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE
ESPECIFICAÇÃO DATA AQUISIÇÃO VALOR

7 – RELAÇAO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, 
coordenador e chefe de setor)?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura 
Municipal de Penha - SC
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? ________________________________

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências 
civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal:

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
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Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de as-
sentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Posse: __________________________ *Penha (SC), ___, de ___________, de ______.
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, estadual ou 
federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

CONVOCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 130º
Publicação Nº 1603228

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura no dia 27/04/2018 as 08:30 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos 
Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 02/05/2018, das 8h00 ás 12h00 e das 13h30 às 17h, conforme Processo 
Seletivo Edital nº 06/2017.

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO)
COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
130º. 110354 PATRICIA NUNES PEREIRA ANTONIO
O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia Cédula de Identidade;
b) Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
c) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
d) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
e) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
f) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
g) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
i) Fotocópia Título de Eleitor;
j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
k) Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site:www.tse.gov.br;
n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br, do local de 
residência ou domicílio do candidato;
o) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos 
termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos 
aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos 
últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer 
tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00,de-
vidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
q) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme 
anexo III;
r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;

OBS:
Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o 
candidato apresente o original para conferência no local da entrega.
O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no em-
prego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, 
impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido 
neste edital.

http://www.tjsc.jus.br
http://www.trf4.jus.br
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Penha/SC, 25 de abril de 2018.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que:
1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.
( ) SIM ( ) NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo admi-
nistrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.
( ) SIM ( ) NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO
(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)
1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:
NOME: _________________________________________________________________, brasileiro (a),
( ) SOLTEIRO (A) ( ) CASADO (A) (A) OUTROS _______________
CPF nº. __________________________, RG nº. _________________________,
Rua= ________________________________________________________________________________ , nº. _______, Bairro: 
_____________________ Cidade de ___________________________/SC, telefone: __________________ /____________________
Declaro a quem possa interessar que:
2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO
3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:
Entrada
( ) Efetivo Cargo: ______________________________ 
( ) Contratado (ACT) Cargo: ______________________________ 
( ) Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _______________________________ 
( ) Efetivo em função gratificada Cargo: ______________________________ 
( ) Comissionado Cargo: ______________________________ 

5 – FONTES DE RENDA:
DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________
RENDA ANUAL: __________________________________________________

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE
ESPECIFICAÇÃO DATA AQUISIÇÃO VALOR

7 – RELAÇAO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 537

( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, 
coordenador e chefe de setor)?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura 
Municipal de Penha - SC
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? ________________________________

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências 
civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal:

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de as-
sentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Posse: __________________________ *Penha (SC), ___, de ___________, de ______.
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, estadual ou 
federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

CONVOCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 131º
Publicação Nº 1603231

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura no dia 27/04/2018 as 08:30 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos 
Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 02/05/2018, das 8h00 ás 12h00 e das 13h30 às 17h, conforme Processo 
Seletivo Edital nº 06/2017.

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO)
COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
131º. 110944 FRANCIELLE IGNACIO DE OLIVEIRA ANACLETO
O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia Cédula de Identidade;
b) Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
c) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
d) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
e) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
f) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
g) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
i) Fotocópia Título de Eleitor;
j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
k) Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site:www.tse.gov.br;
n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br, do local de 
residência ou domicílio do candidato;
o) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos 

http://www.tjsc.jus.br
http://www.trf4.jus.br
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termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos 
aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos 
últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer 
tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00,de-
vidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
q) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme 
anexo III;
r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;

OBS:
Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o 
candidato apresente o original para conferência no local da entrega.
O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no em-
prego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, 
impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido 
neste edital.

Penha/SC, 25 de abril de 2018.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que:
1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.
( ) SIM ( ) NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo admi-
nistrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.
( ) SIM ( ) NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO
(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)
1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:
NOME: _________________________________________________________________, brasileiro (a),
( ) SOLTEIRO (A) ( ) CASADO (A) (A) OUTROS _______________
CPF nº. __________________________, RG nº. _________________________,
Rua= ________________________________________________________________________________ , nº. _______, Bairro: 
_____________________ Cidade de ___________________________/SC, telefone: __________________ /____________________
Declaro a quem possa interessar que:
2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO
3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:
Entrada
( ) Efetivo Cargo: ______________________________ 
( ) Contratado (ACT) Cargo: ______________________________ 
( ) Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _______________________________ 
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( ) Efetivo em função gratificada Cargo: ______________________________ 
( ) Comissionado Cargo: ______________________________ 

5 – FONTES DE RENDA:
DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________
RENDA ANUAL: __________________________________________________

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE
ESPECIFICAÇÃO DATA AQUISIÇÃO VALOR

7 – RELAÇAO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, 
coordenador e chefe de setor)?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura 
Municipal de Penha - SC
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? ________________________________

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências 
civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal:

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de as-
sentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Posse: __________________________ *Penha (SC), ___, de ___________, de ______.
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, estadual ou 
federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

CONVOCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO) 132º
Publicação Nº 1603232

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o (a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura no dia 27/04/2018 as 08:30 horas para escolha de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Departamento de Recursos 
Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº08 - Centro, até o dia 02/05/2018, das 8h00 ás 12h00 e das 13h30 às 17h, conforme Processo 
Seletivo Edital nº 06/2017.

Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO)
COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
132º. 110084 CARMEN LUCIA DOS SANTOS
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O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia Cédula de Identidade;
b) Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
c) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
d) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho;
e) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
f) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
g) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
i) Fotocópia Título de Eleitor;
j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
k) Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site:www.tse.gov.br;
n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site www.tjsc.jus.br e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br, do local de 
residência ou domicílio do candidato;
o) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos 
termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devidamente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de proventos 
aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos 
últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer 
tempo após ter sido assumida pelo candidato; Conforme anexo I;
p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00,de-
vidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
q) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, Conforme 
anexo III;
r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;

OBS:
Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o 
candidato apresente o original para conferência no local da entrega.
O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação no em-
prego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, 
impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, 
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido 
neste edital.

Penha/SC, 25 de abril de 2018.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que:
1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qualquer regime previdenciário.
( ) SIM ( ) NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de processo admi-
nistrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida.
( ) SIM ( ) NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO
(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)

http://www.tjsc.jus.br
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1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:
NOME: _________________________________________________________________, brasileiro (a),
( ) SOLTEIRO (A) ( ) CASADO (A) (A) OUTROS _______________
CPF nº. __________________________, RG nº. _________________________,
Rua= ________________________________________________________________________________ , nº. _______, Bairro: 
_____________________ Cidade de ___________________________/SC, telefone: __________________ /____________________
Declaro a quem possa interessar que:
2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO
3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:
Entrada
( ) Efetivo Cargo: ______________________________ 
( ) Contratado (ACT) Cargo: ______________________________ 
( ) Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: _______________________________ 
( ) Efetivo em função gratificada Cargo: ______________________________ 
( ) Comissionado Cargo: ______________________________ 

5 – FONTES DE RENDA:
DENOMINAÇÃO/CNPJ: _____________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________
RENDA ANUAL: __________________________________________________

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE
ESPECIFICAÇÃO DATA AQUISIÇÃO VALOR

7 – RELAÇAO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Prefeito?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos da administração pública direta ou indiretamente (secretário, diretor, 
coordenador e chefe de setor)?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefeitura 
Municipal de Penha - SC
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? ________________________________

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequências 
civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológica, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal:

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de as-
sentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Posse: __________________________ *Penha (SC), ___, de ___________, de ______.
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro (a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, estadual ou 
federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura
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CONVOCAÇÃO PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ANOS 
FINAIS (NÃO HABILITADO) 3º

Publicação Nº 1603226

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o 
(a) candidato (a) para se apresentar na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura no dia 27/04/2018 as 08:30 horas para escolha 
de vaga, a apresentação dos documentos deverá ser no Depar-
tamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, 
nº08 - Centro, até o dia 02/05/2018, das 8h00 ás 12h00 e das 
13h30 às 17h, conforme Processo Seletivo Edital nº 06/2017.

Cargo: PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ANOS FINAIS (NÃO HABI-
LITADO)
COLOCAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME
03º. 110849 ALDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
O(a)candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Fotocópia Cédula de Identidade;
b) Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
c) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme 
o caso;
d) Original Aptidão física e mental para exercício da função me-
diante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do 
trabalho;
e) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
f) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para 
assumir o emprego;
g) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP;
h) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta 
o número, a série e a qualificação da mesma;
i) Fotocópia Título de Eleitor;
j) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for 
masculino;
k) Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 
anos;
l) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.
m) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela 
justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site:www.tse.gov.br;
n) Original Atestado de antecedentes Criminais Estadual pelo site 
www.tjsc.jus.br e Criminal Federal pelo site www.trf4.jus.br, do lo-
cal de residência ou domicílio do candidato;
o) Original Declaração de que não se encontra em situação de 
acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, 
nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal, devi-
damente preenchida e assinada; Declaração da não percepção de 
proventos aposentadoria por invalidez, pagos por qualquer regime 
previdenciário; Não ter sido dispensado em Processo Seletivo Pú-
blico anterior, nos últimos 03 (três) anos, por motivo de penalidade 
resultante de processo administrativo disciplinar ou de desistência 
da vaga a qualquer tempo após ter sido assumida pelo candidato; 
Conforme anexo I;
p) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio 
privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00, 
devidamente preenchida e assinada, Conforme anexo II;
q) Original Declaração de não demissão do serviço público mu-
nicipal, estadual ou federal, devidamente preenchida e assinada, 
Conforme anexo III;
r) Original Uma fotografia 3x4, recente, de frente;

OBS:
Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresenta-
dos na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde 
que o candidato apresente o original para conferência no local da 
entrega.
O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documen-
tação prevista ou a não comprovação do requisito para a nomeação 
no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem 

a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados 
necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eli-
minação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na 
perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sen-
do convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, aten-
dendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 25 de abril de 2018.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro 
(a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua _____
_________________________________, nº. _______, Cidade de 
__________________________/SC, declaro a quem possa inte-
ressar que:
1. Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicável;
( ) SIM ( ) NÃO

2. Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função pú-
blica exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

3. Está em benefício de aposentadoria por invalidez, pago por qual-
quer regime previdenciário.
( ) SIM ( ) NÃO

4. Foi dispensado em Processo Seletivo Público anterior, nos últi-
mos 03 (três) anos, por motivo de penalidade resultante de proces-
so administrativo disciplinar ou de desistência da vaga a qualquer 
tempo após ter sido assumida.
( ) SIM ( ) NÃO

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E PARENTESCO
(Preencher de próprio punho, em letra cursiva, com caneta esfero-
gráfica de tinta preta ou azul e sem rasuras)
1 – IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE:
NOME: _______________________________________________
__________________, brasileiro (a),
( ) SOLTEIRO (A) ( ) CASADO (A) (A) OUTROS _______________
CPF nº. __________________________, RG nº. 
_________________________,
Rua= _____________________________________
__________________________________________
_ , nº. _______, Bairro: _____________________ Ci-
dade de ___________________________/SC, telefone: 
__________________ /____________________
Declaro a quem possa interessar que:
2 - Acumulo cargo ou função pública, conforme legislação aplicá-
vel;
( ) SIM ( ) NÃO
3 - Sofri qualquer penalidade disciplinar no exercício de função 
pública exercida anteriormente.
( ) SIM ( ) NÃO

4 – VÍNCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR:
Entrada

http://www.tjsc.jus.br
http://www.trf4.jus.br
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( ) Efetivo Cargo: ______________________________ 
( ) Contratado (ACT) Cargo: ______________________________ 
( ) Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: ____________
___________________ 
( ) Efetivo em função gratificada Cargo: 
______________________________ 
( ) Comissionado Cargo: ______________________________ 

5 – FONTES DE RENDA:
DENOMINAÇÃO/CNPJ: ___________________________________
__________
ENDEREÇO: ___________________________________________
__________
RENDA ANUAL: ________________________________________
__________

6 – RELAÇÃO DOS BENS NA POSSE
ESPECIFICAÇÃO DATA AQUISIÇÃO VALOR

7 – RELAÇAO DAS OCUPAÇÕES DE DIREÇÃO NOS ÚLTIMOS DOIS 
ANOS

8 – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com prefeito ou Vice-Pre-
feito?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui grau de parentesco, até 3º grau, com dirigentes dos órgãos 
da administração pública direta ou indiretamente (secretário, dire-
tor, coordenador e chefe de setor)?
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? _________________________________
Possui relação familiar ou parentesco até 3º grau, com servidores 
ocupantes de cargos efetivos ou funções gratificadas nesta Prefei-
tura Municipal de Penha - SC
( ) SIM ( ) NÃO QUAL? ________________________________

9 – DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
DECLARO, para todos os efeitos legais, que por ser expressão fiel 
da verdade, firmo a presente Declaração, assumindo as consequ-
ências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do 
que for relatado, podendo incorrer no crime de falsidade ideológi-
ca, nos termos do artigo 299 do Código Penal:

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou di-
versa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular.
Parágrafo único: Se o agente é funcionário público, e comete o cri-
me prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Posse: __________________________ *Penha (SC), ___, de 
___________, de ______.
Assinatura

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _____________________________________, brasileiro 
(a), inscrito no CPF nº. ______________________, com RG nº. 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ____
__________________________________, nº. _______, Cidade 
de __________________________/SC, declaro a quem possa 
interessar que não sofri demissão do serviço público municipal, 

estadual ou federal.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Penha (SC), ___, de ___________, de 2018.

Assinatura

DECRETO N° 3288/2018  DISPÕE SOBRE A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENHA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 1603287

DECRETO N° 3280/2018
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE PENHA/SC, NO VALOR DE R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais).

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, Prefeito Municipal de Pe-
nha, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 89, inciso 
V da Lei Orgânica do Município e, em conformidade com a Legis-
lação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), conforme in-
ciso I do art.11 da Lei Municipal n° 2914 de 30 de novembro de 
2017, como segue:

Órgão: 12 – Secretaria de Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 03 – Departamento Operacional
Programa de Trabalho: 15.451.0013
Atividade: 2.040 – Funcionamento e Manutenção do Departamento 
Operacional
Fonte de Recursos: 000 – Recursos Próprios
3.3.90.00.00.00.00.00/152 – Aplicações Diretas ...........................
........................................ R$- 3.500.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao crédito su-
plementar aberto na forma do Art. 1º, correrão à conta do prová-
vel excesso de arrecadação do exercício presente, conforme art.43 
da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, da respecti-
va fonte de recurso, 000 – Recursos Próprios/ISS, no valor de R$ 
3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Penha/SC, 06 de abril de 2018.
Aquiles José Schneider da Costa
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Ad-
ministração, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito.

Jaylon Jander Cordeiro da Silva
Secretário da Administração
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DECRETO Nº 3287/2018 NOMEIA MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Publicação Nº 1603284

DECRETO Nº 3287/2018
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, Prefeito Municipal de Pe-
nha, no uso das atribuições que lhe confere o artigos 64, inciso VI, 
89, I, ‘c’ da Lei Orgânica do Município,

DECRETA
Art. 1ºFica nomeado o Conselho Municipal de Assistência Social - 
CMAS, sendo composto pelos seguintes membros:

Representantes Governamentais

Secretaria da Assistência Social
Titular: Maria Bernadete Canuto
Suplente: Olinda Rodrigues da Silva Santos

Secretaria da Administração
Titular: Kellyn Esmenia Xavier Milani
Suplente: Camila Scheffer

Secretaria da Fazenda
Titular: Camila Machado
Suplente: Almir Rogério dos Santos

Secretaria da Saúde
Titular: Daniela Cristiane dos Santos Silva
Suplente: Layza Carolina Rita

Secretaria da Educação
Titular: Valdinéia Bortollato Germano
Suplente: Lenara Serpa Schmitt

Representantes Não Governamentais

Representante da Entidade – Casa da Amizade (atendimento a ido-
sos)
Titular: Nair Leicht
Suplente: Rose Mari Bastos

Representante de Entidade- Pastoral da Criança (Atendimento a 
crianças de 0 a 6)
Titular: Bernardina Fernandes
Suplente: Maria Alice Francisco Narloc

Representante de Entidade – APAE ( Atendimento a pessoas com 
deficiência)
Titular: Eudes Beatriz Tartari Zanin
Suplente: Jaqueline Machado Ferreira

Representante de Entidade - AMAI( Atendimento a idosos)
Titular: Julieta Ribas de Sá
Suplente: Selma Vanzuita

Representante de Usuários da Política de Assistência Social
Titular: Jaqueana Dias
Suplente: João Maria de Jesus Santana

Art.2º- O exercício de função de conselheiro é considerado serviço 
público relevante e não remunerado, sendo o mandato de 02 anos, 
facultado a recondução.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando o Decreto nº 3195/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Penha/SC, 20 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria da Ad-
ministração, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito.

Jaylon Jander Cordeiro da Silva
Secretário de Administração

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018-FME
Publicação Nº 1603956

MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO 001/2018 – FME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2018 –FME

Contrato: 003/2018 - FME
Contratado: LOURDES ANNA CAPRA PAULETTI.
Objeto: Locação de um terreno, situado na rua José Camilo da 
Rosa nº 234, Bairro Armação, com um total de 4.400,00m² com 
pequena casa de alvenaria e quadra de tênis, com Inscrição Imobi-
liária nº 01.05.041.1147.001, matrícula do imóvel 26.081, para ser 
utilizado como extensão da Fundação Municipal de Esportes para 
prática de modalidades como Tênis, Xadrez e Tênis de Mesa que 
fazem parte do Projeto Contra Turno, para atender solicitação nº 
26/2018 da Fundação, documento anexo ao Processo de Dispensa.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Dotação: Órgão - 70 - Fundação Municipal de Esportes. Unidade: 
01 - Fundação Municipal de Esportes. Funcional: Projeto/Atividade: 
Gestão Administrativa da Fundação Municipal de Esportes. Elemen-
to: 3.3.90.00.00.00.00.00 0000 – Aplicações Diretas (2)
Vigência do contrato: 12 (doze) meses.
Fundamentação Legal: Inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 
e alterações.
Penha/SC, 24 de abril de 2018.
LOURDES ANNA CAPRA PAULETTI – Locadora
AQUILES JOSÉ SCNHEIDER DA COSTA - Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 - FMS
Publicação Nº 1604045

MUNICÍPIO DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018-FMS

Objeto: O presente Edital tem por objeto o Registro de Preços 
para futura aquisição de recarga de gás de cozinha GLP 13kg para 
atender necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município 
de Penha, conforme solicitação nº 197/2018, anexa ao Processo, 
tudo de acordo com as condições estabelecidas no edital e Termo 
de Referência, parte integrante do processo.

Abertura do Processo e Entrega dos Envelopes: 11/05/2018 às 
9:30 horas, no Paço da Prefeitura Municipal de Penha, situada na 
Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Centro, Penha/SC (antessala do 
Gabinete do Prefeito).

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-navegantes-sc
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Coordenação do Processo: Pregoeiro Leandro de Lima Borba.

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à dispo-
sição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Penha, 
e no site www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão ser 
obtidas na Secretaria da Administração, à Av. Nereu Ramos, 190, 
Centro – Penha/SC, ou através do fone (47) 3345-0200 Ramal 215. 
Horário de atendimento: das 08 às 12h e das 13:30 as 17:30h.

Penha/SC, 25 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 902/2018
Publicação Nº 1603567

PORTARIA N.º 902/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a funcionária efetiva ADRIANA BERNARDES 
CUNHA, matrícula 3825, ocupante do cargo de Assistente Admi-
nistrativo, para responder por atribuição específica – Responsável 
pela Tesouraria da Secretaria da Fazenda, recebendo um adicional 
de função no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre seu 
vencimento (salário base + triênio + abono) nos termos do art. 62 
da Lei Complementar nº 01/05, a contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 19 de Abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 903/2018
Publicação Nº 1603569

PORTARIA N.º 903/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. FABRICIO DE LIZ do cargo em comissão 
de COORDENADOR DO CRAS, da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, a contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria Nº 241/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 19 de Abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da 

Administração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 904/2018
Publicação Nº 1603571

PORTARIA N.º 904/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. FABRICIO DE LIZ para ocupar o cargo em 
comissão de GERENTE DE CONVÊNIOS E PROJETOS, da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, a contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 19 de Abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 905/2018
Publicação Nº 1603574

PORTARIA N.º 905/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, o Contrato nº 324/2018 PMP, 
onde era contratado o Sr. RICARDO RENATO JOSÉ DA SILVA, na 
função de Professor Habilitado de Educação Física, a contar de 
16/04/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 588/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 20 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Ad-
ministração, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 906/2018
Publicação Nº 1603577

PORTARIA N.º 906/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, o Contrato nº 221/2018 PMP, onde 
era contratada a Sra. NATALIA REGINA NORI, na função de Ser-
vente/Merendeira, a contar de 23/04/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 431/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 907/2018
Publicação Nº 1603580

PORTARIA N.º 907/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, o Contrato nº 03/2017 FMAS, onde 
era contratado o Sr. ORLANDO ALBERTO FRANCISCO, na função de 
Motorista “B”, a contar de 23/04/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 1064/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 908/2018
Publicação Nº 1603581

PORTARIA N.º 908/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, e Lei 
2254/2009 RESOLVE:

Art. 1º - CONTRATAR, em caráter temporário, a Sra. RAFAELA 

PATRICIA FERREIRA, para exercer a função de Estagiária, no perí-
odo de 24/04/2018 a 23
/04/2019, de acordo com o Termo de Compromisso de Estágio nº 
07/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 909/2018
Publicação Nº 1603584

PORTARIA N.º 909/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. FRANCIEL-
LE IGNACIO DE OLIVEIRA ANACLETO, para exercer a função de 
Professor Não Habilitado de Educação Especial, no período de 
24/04/2018 a 17/12/2018, de acordo com o Contrato Temporário 
nº 470/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 910/2018
Publicação Nº 1603586

PORTARIA N.º 910/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário o Sr. MANOEL FRE-
DERICO DOS PASSOS, para exercer a função de Professor Não 
Habilitado de Educação Especial, no período de 24/04/2018 a 
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17/12/2018, de acordo com o Contrato Temporário nº 471/2018 
PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 911/2018
Publicação Nº 1603587

PORTARIA N.º 911/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. SUELI DA APA-
RECIDA ROSA, para exercer a função de Servente/Merendeira, no 
período de 24/04/2018 a 24/10/2018, de acordo com o Contrato 
Temporário nº 472/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 912/2018
Publicação Nº 1603588

PORTARIA N.º 912/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário o Sr. ROBERTO LUIZ 
MONTEIRO, para exercer a função de Agente Endêmico, no perío-
do de 24/04/2018 a 23/04/2019, de acordo com o Contrato Tem-
porário nº 76/2018 FMS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 913/2018
Publicação Nº 1603589

PORTARIA N.º 913/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, o Contrato nº 51/2017 FMS, onde 
era contratado o Sr. THIAGO GUIMARÃES SILVA, na função de Mé-
dico Plantonista, a contar de 23/04/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 914/2018
Publicação Nº 1603592

PORTARIA N.º 914/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 73 da Lei Complementar nº 002/98, alterada 
pela Lei Complementar nº 018/2010, RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR, a carga horária da Professora FERNANDA DE 
OLIVEIRA de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, no 
período de 23/04/2018 a 17/12/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 915/2018
Publicação Nº 1603593

PORTARIA N.º 915/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 73 da Lei Complementar nº 002/98, alterada 
pela Lei Complementar nº 018/2010, RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR, a carga horária do Professor MICHAEL DAVI 
DA COSTA de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, no 
período de 23/04/2018 a 17/12/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 916/2018
Publicação Nº 1603594

PORTARIA N.º 916/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. ANGELITA DA 
SILVA GONÇALVES, para exercer a função de Servente/Merendeira, 
no período de 24/04/2018 a 24/10/2018, de acordo com o Contra-
to Temporário nº 473/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 23 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 917/2018
Publicação Nº 1603595

PORTARIA N.º 917/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89 II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Sra. ADELLY CRISTINE BENTO DE BORBA para 
ocupar o cargo em comissão de CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO 
E CONTABILIDADE I, da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, a 
contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 918/2018
Publicação Nº 1603598

PORTARIA N.º 918/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária de 20 horas para 40 horas se-
manais, do Sr. RENATO TRINDADE DE SOUZA, no período de 
24/04/2018 a 17/12/2018, conforme o 1º Termo Aditivo nº 
475/2018 ao Contrato nº 88/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.
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JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 919/2018
Publicação Nº 1603600

PORTARIA N.º 919/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária de 20 horas para 30 horas se-
manais, do Sr. WAGNER WALMOR CORDEIRO, no período de 
24/04/2018 a 17/12/2018, conforme o 1º Termo Aditivo nº 
474/2018 ao Contrato nº 188/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 920/2018
Publicação Nº 1603601

PORTARIA N.º 920/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário o Sr. EDUARDO BOHR, 
para exercer a função de Servente/Merendeira, no período de 
25/04/2018 a 25/10/2018, de acordo com o Contrato Temporário 
nº 476/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 921/2018
Publicação Nº 1603603

PORTARIA N.º 921/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. ELINEIA AL-
MERINDA FRANCISCO, para exercer a função de Servente/Meren-
deira, no período de 25/04/2018 a 24/10/2018, de acordo com o 
Contrato Temporário nº 477/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 922/2018
Publicação Nº 1603604

PORTARIA N.º 922/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. CAROLINE DE 
OLIVEIRA LIMA, para exercer a função de Monitor de Educação 
Infantil, no período de 25/04/2018 a 17/12/2018, de acordo com o 
Contrato Temporário nº 478/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 923/2018
Publicação Nº 1603605

PORTARIA N.º 923/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. ELAINE GRACIE-
LA DA SILVA ARAUJO, para exercer a função de Servente/Meren-
deira, no período de 25/04/2018 a 25/10/2018, de acordo com o 
Contrato Temporário nº 479/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 924/2018
Publicação Nº 1603606

PORTARIA N.º 924/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. SONIA MARIA 
DOS SANTOS, para exercer a função de Servente/Merendeira, no 
período de 25/04/2018 a 25/10/2018, de acordo com o Contrato 
Temporário nº 480/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 925/2018
Publicação Nº 1603607

PORTARIA N.º 925/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. ADRIANA BER-
NARDINO, para exercer a função de Servente/Merendeira, no perí-
odo de 25/04/2018 a 25/10/2018, de acordo com o Contrato Tem-
porário nº 481/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 926/2018
Publicação Nº 1603608

PORTARIA N.º 926/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, III, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. MELINA MARIA 
DOS SANTOS TAVARES, para exercer a função de Professora Não 
Habilitada de Inglês, no período de 25/04/2018 a 17/12/2018, de 
acordo com o Contrato Temporário nº 482/2018 PMP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 927/2018
Publicação Nº 1603610

PORTARIA N.º 927/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 64, VI c/c o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE:

Art. 1º PASSAR A DISPOSIÇÃO da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, a funcionária efetiva Sra. MARINA SOUZA, ocupante 
do cargo de Gari, com carga horária de 40 horas semanais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 928/2018
Publicação Nº 1603611

PORTARIA N.º 928/2018

O Prefeito Municipal de Penha e, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, inciso II, “C” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR: os servidores MARIZETE DA COSTA, VALDINÉIA 
BORTOLATO GERMANO e JOSÉ ROBERTO DARUGNA JUNIOR para 
compor a COMISSÃO DE SINDICANCIA/PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO, para apuração de não conformidade do ônibus M.BENZ/
MASC GRANMIDI placa MFZ6276 e pagamento das infrações de 
trânsito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da edição desta Portaria, instaurando-se o processo na forma da 
Lei.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 929/2018
Publicação Nº 1603613

PORTARIA N.º 929/2018

O Prefeito Municipal de Penha e, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, inciso II, “C” da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR: os servidores MARIZETE DA COSTA, VALDINÉIA 
BORTOLATO GERMANO e DEISE IZONETE DE SOUZA para com-
por a COMISSÃO DE SINDICANCIA/PROCESSO ADMINISTRATIVO, 
para apuração de denuncia a Sra. ELIZABETH CRISTINE CORDEI-
RO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
edição desta Portaria, instaurando-se o processo na forma da Lei.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 930/2018
Publicação Nº 1603614

PORTARIA N.º 930/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a funcionária efetiva ANDRESSA JABUR ZAM-
BONI, Matrícula 4342, ocupante do cargo de Auxiliar Administrati-
vo, para responder por atribuição específica – Empenhamento de 
Despesas nos Fundos, Fundação Municipal de Esportes e Prefei-
tura, na Secretaria da Fazenda, além das funções inerentes a seu 
cargo - percebendo um adicional de função no percentual de 60% 
(sessenta por cento) sobre seu vencimento (salário base + triênio 
+ abono) nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 01/05, a 
contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de Abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 931/2018
Publicação Nº 1603615

PORTARIA N.º 931/2018

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a funcionária efetiva AUDENIR ANTONIO MAR-
COS, Matrícula 1061, ocupante do cargo de Auxiliar de Fiscalização, 
para responder por atribuição específica – responsável pelas bai-
xas contábeis das receitas e despesas da Prefeitura Municipal de 
Penha, recebendo um adicional de função no percentual de 60% 
(sessenta por cento) sobre seu vencimento (salário base + triênio 
+ abono) nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 01/05, a 
contar desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 347/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Penha (SC), 24 de Abril de 2018.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Admi-
nistração, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois 
mil e dezoito.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO N° 004/2018  REGULAMENTA O 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR NA  
RUA EXPEDICIONÁRIO MARINHO GALDINO DE 
SOUZA. 

Publicação Nº 1603530

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

RESOLUÇÃO N°004/2018

Regulamenta o Estacionamento de Veículos Automotor na Rua Ex-
pedicionário Marinho Galdino de Souza.

O DEPARTAMENTO Municipal de Penha, no uso das atribuições que 
lhe confere o art.24 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro-CTB, o Decreto 
Municipal n° 1835/2012, que instituiu o Departamento Municipal 
de Trânsito, e:

Considerando o disposto no artigo 24 (e incisos) do CTB, que es-
tabelece como competência e responsabilidade dos Órgãos e En-
tidades Executivos de Trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição;

Art.1° - Fica estabelecido que a Rua Expedicionário Marinho Gal-
dino de Souza, passará a ter Parada e Estacionamento Proibido do 
Lado Esquerdo da Via, no trecho compreendido entre o n°335 ao 
n°415.

Art.2 – O Departamento de Trânsito-DETRANPEN efetuara a co-
locação ao longo das vias, de sinalização prevista no código de 
Trânsito para orientação de condutores de veículos e pedestres, 
vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a 
tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em 
distância compatível com a segurança do trânsito, conforme nor-
mas e especificações do CONTRAN.

Art.3° – Esta Resolução entrará em vigor á partir do dia 24/04/2018.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SEE CUMPRA-SE.

Penha SC, 24 de Abril de 2018.

Edson Severino
Mat.9970
Diretor do DETRANPEN
2011-2020 /Década Mundial de Ações para a Segurança do Trân-
sito
DETRANPEN - AV. Antônio Joaquim Tavares 101, centro.
CEP - 88385.000 - FONE (47) 3345 8494

RESOLUÇÃO N°006/2018  REGULAMENTA O 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR NA  
RUA: JOÃO ASSIS. 

Publicação Nº 1603564

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

RESOLUÇÃO N°006/2018

Regulamenta o Estacionamento de Veículos Automotor na Rua: 
JOÃO ASSIS.

O DEPARTAMENTO Municipal de Penha, no uso das atribuições que 
lhe confere o art.24 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro-CTB, o Decreto 
Municipal n° 1835/2012, que instituiu o Departamento Municipal 
de Trânsito, e:

Considerando o disposto no artigo 24 (e incisos) do CTB, que es-
tabelece como competência e responsabilidade dos Órgãos e En-
tidades Executivos de Trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição;

Art.1° Fica estabelecido que a Rua João Assis, passará a ter Parada 
e Estacionamento Proibido do Lado Direito em toda extensão da 
via, exceto os taxi no local já determinado da mencionada rua.

Art.2º O Departamento de Trânsito-DETRANPEN efetuara a coloca-
ção ao longo das vias, de sinalização prevista no código de Trânsito 
para orientação de condutores de veículos e pedestres, vedada a 
utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a 
tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em 
distância compatível com a segurança do trânsito, conforme nor-
mas e especificações do CONTRAN.

Art.3° Esta Resolução entrará em vigor á partir do dia 24/04/2018.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SEE CUMPRA-SE.

Penha SC, 24 de Abril de 2018.
Edson Severino
Mat.9970
Diretor do DETRANPEN



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 553

2011-2020 /Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito
DETRANPEN - AV. Antônio Joaquim Tavares 101, centro.
CEP - 88385.000 - FONE (47) 3345 8494

RESOLUÇÃO N°007/2018  REGULAMENTA O 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR NA  
RUA TRAVESSA DAS  MISSÕES . 

Publicação Nº 1603622

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

RESOLUÇÃO N°007/2018

Regulamenta o Estacionamento de Veículos Automotor na Rua 
TRAVESSA DAS MISSÕES .

O DEPARTAMENTO Municipal de Penha, no uso das atribuições que 
lhe confere o art.24 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro-CTB, o Decreto 
Municipal n° 1835/2012, que instituiu o Departamento Municipal 
de Trânsito, e:

Considerando o disposto no artigo 24 (e incisos) do CTB, que es-
tabelece como competência e responsabilidade dos Órgãos e En-
tidades Executivos de Trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição;

Art.1° Fica estabelecido que a Rua Travessa das Missões, passará 
a ter Parada e Estacionamento Proibido do Lado Direito em toda 
extensão.

Art.2º O Departamento de Trânsito-DETRANPEN efetuara a coloca-
ção ao longo das vias, de sinalização prevista no código de Trânsito 
para orientação de condutores de veículos e pedestres, vedada a 
utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a 
tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em 
distância compatível com a segurança do trânsito, conforme nor-
mas e especificações do CONTRAN.

Art.3° Esta Resolução entrará em vigor á partir do dia 24/04/2018.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SEE CUMPRA-SE.

Penha SC, 24 de Abril de 2018.

Edson Severino
Mat.9970
Diretor do DETRANPEN

2011-2020 /Década Mundial de Ações para a Segurança do Trân-
sito
DETRANPEN - AV. Antônio Joaquim Tavares 101, centro.
CEP - 88385.000 - FONE (47) 3345 8494
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Pescaria Brava

Prefeitura

PR Nº 11-2018 (AQUISIÇÃO DE SAIBRO)
Publicação Nº 1604164

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA – S.C.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2018 – PMPB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018 – PMPB

O MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA, informa que será realizada licitação na modalidade Pregão Presencial, para registro de preços, com 
a finalidade de selecionar propostas objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE SAIBRO(AREÃO) PARA 
REVESTIMENTO DAS ESTRADAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA. AS CARGAS DEVERÃO CONTER 12M³ E SE-
REM ENTREGUES NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICIPIO DE PESCARIA 
BRAVA. Quantidades e especificações nos anexos do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço Por Item. Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93 e atualizações, Lei Complementar 123/06. Data de Abertura: 09/05/2018 às 09:00 horas. Informações poderão ser obtidas 
através do Telefone: (048) 3647-6312 no Setor de Licitações, e-mail: licitacao@pescariabrava.sc.gov.br, esta licitação encontra-se publicada 
no site: www.pescariabrava.sc.gov.br, Endereço: Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, Rod. SC 437, Km 8, s/n – Centro, Pescaria Brava/SC.
Pescaria Brava, 25 de abril de 2018.
Deyvisonn da Silva de Souza
PREFEITO MUNICIPAL.

mailto:licitacao@pescariabrava.sc.gov.br
http://www.pescariabrava.sc.gov.br
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Pinheiro Preto

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2018
Publicação Nº 1603835

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018

Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2018, presentes de um 
lado o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.827.148/0001-69, 
com sede na Avenida marechal Costa e Silva, 111, nesta cidade de 
Pinheiro Preto/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
PEDRO RABUSKE, e de ora diante denominada simplesmente MU-
NICÍPIO, no uso de suas atribuições resolve registrar o(s) preço(s) 
da empresa: GRÁFICA CRUZEIRO LTDA EPP pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.583.954/0001-64, com 
sede na Rua Getulio Vargas, nº 281, na cidade de Joaçãba, Estado 
de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor Luiz Carlos 
Baretta, doravante denominada simplesmente de FORNECEDORA 
para fornecimento do objeto descrito abaixo, em conformidade 
com o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
048/2018 – Registro de Preços, homologado em data de 25 de 
2018 de 2018, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1– A presente ata tem por objeto AQUISIÇÃO FUTURA, COM 
PEDIDOS PARCELADOS, DE MATERIAIS INFORMATIVOS, CONVI-
TES E MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO SANTA CATARINA E PARA OS 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL).

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO

2.1 – O material objeto da presente ata, será adquirido pelo preço :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁ-
RIO

01
fotolito e impressão de papel ofício 21,30 4x0 
cor, no papel sulfite 90gr, alta alvura. R$ 0,10

02
fotolito e impressão de envelopes ofício 11x23 
4x0 cor, no papel sulfite alta alvura: R$ 0,73

03
fotolito e impressão de envelopes 20x28, 4x0 
cor, no papel sulfite alta alvura: R$ 0,85

04
fotolito e impressão de envelopes 26x36, 4x0 
cor, no papel sulfite alta alvura: R$ 1,05

05

fotolito e impressão de pastas formato 32x46, 
4x0 cor, no papel couchê 230gr, com plastifica-
ção, sendo 50% com bolsa, 50% com orelha. R$ 1,85

06

fotolito e impressão de pastas prestação de 
contas, formato 32,5x48,5, 1x0 cor, no papel 
cartolina 170gr, azul. R$ 0,68

07

fotolito e impressão de pastas documento de 
caixa formato 32,5x48,5, 1x0 cor, no papel 
cartolina azul 170gr. R$ 0,68

08

fotolito e impressão de pastas protocolos de 
licitação formato 32,5x48,5, 1x0 cor, no papel 
cartolina azul 170gr. R$ 0,58

09

layout, arte final, fotolito e impressão de 
ordens de serviço com 50x2 vias, 1x0 cor, 
formato 11x15, colado e grampeado, sendo 
a 1ª via branca com picote e 2ª via fixa-rosa. 
numeração a partir de 0001.

R$ 14,80

11

layout, arte final fotolito e impressão de auto-
rização de combustível, formato 21x15,50x3 
vias, 1x0 cor, no papel autocopiativo, picotados 
e numerados:

R$ 19,80

12

fotolito e impressão de pastas diário da tesou-
raria formato 32,5x48,5, 1x0 cor, no papel car-
tolina azul 170gr; no papel cartolina amarelo 
170gr e no papel cartolina verde 170gr.

R$ 0,55

13

fotolito e impressão de pastas balancete 
mensal formato 34x54,5, 1x0 cor, no papel 
cartolina branca 170gr; R$ 1,68

30 Convites Tamanho 20x20cm, material couchê 
150g Impressão 4x4 cores acabamento vinco R$ 0,34

CLÁUSULA 3ª - DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado 05 (cinco) dias após a prestação 
dos serviços e recebimento definitivo do material, com o devido 
adimplemento contratual, de forma parcelada, mediante emissão e 
apresentação da Nota Fiscal, de acordo com os termos do art. 40, 
inciso XIV, “a”, da Lei 8.666/93.

3.1.1 – A FORNECEDORA deverá manter como condição para pa-
gamento, durante toda a execução da ata de registro de preços, to-
das as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.1.2 – Como condição para pagamento deverão ser apresentadas 
juntamente com a nota fiscal/fatura, todas as certidões constantes 
da habilitação, item 06 do edital, dentro do prazo de validade, nos 
termos do art. 55, inciso XIII, da Lei de Licitações.
3.1.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado 
o “recebimento definitivo” pelo servidor competente na nota fiscal 
apresentada.
3.1.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos do-
cumentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadim-
plência, o pagamento ficará sobrestado até que o FORNECEDORA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.
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3.1.5 - Constatando-se, a situação de irregularidade da FORNECE-
DORA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante.
3.1.6 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos respon-
sáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto 
à inadimplência da FORNECEDORA, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus cré-
ditos.
3.1.7 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar 
as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do proces-
so administrativo correspondente, assegurada a FORNECEDORA o 
contraditório e a ampla defesa.
3.1.8 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos se-
rão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da 
ata de registro de preços, caso a FORNECEDORA não regularize 
sua situação.

3.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os 
valores unitários e totais discriminados na Cláusula 2ª da Ata de 
Registro de Preços.

3.3 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do Muni-
cípio de Pinheiro Preto com indicação do CNPJ específico sob nº 
82.827.148/0001-69 e Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto 
com indicação do CNPJ específico sob nº 10.642.703/0001-77

3.4 – Os pagamentos far-se-ão através de crédito em conta corren-
te bancária da licitante vencedora, a partir da data final do período 
de adimplemento a que se referir.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

4.1 – A FORNECEDORA ficará obrigada a entregar o material, ob-
jeto desta Ata de Registro de Preços, de acordo com as especifica-
ções exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na 
sua proposta e na Autorização de Fornecimento.

4.2 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-
se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento 
licitatório que precedeu à celebração da Ata de Registro de Preços.

4.3 - A FORNECEDORA deverá arcar com todos os encargos de sua 
atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais 
ou comerciais.

CLÁUSULA 5ª – DA ENTREGA DO MATERIAL

5.1 – A entrega do material deverá ser de forma parcelada, durante 
o período de 12 (doze) meses, conforme a necessidade e solicita-
ção da área requisitante.

5.2 – Os prazos para execução dos serviços necessários devem ser 
estabelecidos pela secretaria solicitante.

CLÁUSULA 6ª – DA QUALIDADE DO MATERIAL

6.1 – O material deverá ser de boa qualidade

CLÁUSULA 7ª –- DA VIGÊNCIA

7.1 – A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município e a 
FORNECEDORA terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da assinatura da mesma.

CLÁUSULA 8ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da pre-
sente ata correrão a conta de dotação específica do orçamento do 
exercício de 2018.

CLÁUSULA 9ª - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS

9.1 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obede-
cidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores.

9.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superve-
niente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão 
gerenciador deverá:
I) - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compro-
misso assumido; e,
III) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 
de negociação.

9.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devida-
mente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá:
I) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 
da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e compro-
vantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 
de fornecimento; e,
II) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 
de negociação.

9.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador de-
verá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA 10ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

10.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando 
a FORNECEDORA:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento ou instru-
mento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem 
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este 
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) Tiver presentes razões de interesse público;
e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Adminis-
tração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993;
f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos ter-
mos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002.

10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, as-
segurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

10.3 - A FORNECEDORA poderá solicitar o cancelamento do seu 
registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
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CLÁUSULA 11ª - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

11.1 - A administração da presente Ata de Registro de Preços cabe-
rá ao Departamento de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pinheiro Preto.

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES

12.1 – Se o fornecedor descumprir as condições desta Ata ficará 
sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93.

12.2 – De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, 
a inexecução total ou parcial da ata de registro de preços enseja 
sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos 
termos previstos no art. 78 e seus incisos.

12.3 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de 
Registro de Preços dentro do prazo de 03 (três) dias a contar da 
convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação as-
sumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente es-
tabelecidas.

12.4 – Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (represen-
tada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o Órgão 
Gerenciador ou o Órgão Participante poderá aplicar a FORNECE-
DORA as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 
legalmente estabelecidas:
a. por atraso superior a 5 (cinco) dias da execução do objeto, fi-
ca(m) a(s) FORNECEDORA(S) sujeita(s) à aplicação de multa de 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor 
total da Nota de Empenho, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia 
de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 
(trinta) dias;
b. em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregulari-
dade do objeto que não importe em rescisão, poderá ser aplicada 
multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente;
c. transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de execução estabelecido 
na Nota de Empenho ou instrumento equivalente, será aplicada 
multa de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor da con-
tratação.

12.5 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades acima previstas, 
ainda poderá a Administração aplicar a FORNECEDORA as seguin-
tes sanções:
a. advertência;
b. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de 
Registro de Preços ou sobre a parcela inadimplida, caso a rescisão 
decorra da inexecução parcial do objeto contratado;
c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimen-
to de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior.

12.6 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o fornecedor que 
ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro
de preços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração do Município de Pinheiro Preto, pelo prazo de 02 
(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade.

12.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no siste-
ma de registro de cadastro do Município e, no caso de suspensão 
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e na ata de registro de 
preços e das demais cominações legais.

12.8 – As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações.

12.9 - Nenhum pagamento será processado à FORNECEDORA pe-
nalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a 
multa imposta.

CLÁUSULA 13ª - DA RESCISÃO

13.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido no caso de inexecu-
ção total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no artigo 
78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser:
a. por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enu-
merados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
b. amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de 
aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indeniza-
ção a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. judicialmente, nos termos da legislação vigente.

13.2 – De acordo com o estabelecido no art. 77, da Lei nº 8.666/93, 
a inexecução total ou parcial da ata de registro de preços enseja 
sua rescisão, constituindo motivo para o seu cancelamento, nos 
termos previstos no art. 78 e seus incisos.

13.3 – Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII 
do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sujeita-se a empresa contratada 
ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
da ata de registro de preços, ou sobre a parcela inadimplida, caso 
a rescisão decorra da inexecução parcial do objeto contratado, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 
8.666/93.

CLÁUSULA 14ª - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

14.1 - A presente Ata está vinculada ao processo licitatório nº 
048/2018 modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços, obri-
gando-se a FORNECEDORA de manter, durante a vigência do pre-
sente ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas, to-
das as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.2 - A FORNECEDORA obriga-se a cumprir o disposto no artigo 
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988 (não emprega 
menores de idade) e o disposto no artigo 87, inciso IV e artigo 
88, inciso III da Lei nº 8.666/93 (declarada inidônea), de acordo 
com a declaração de que não emprega menores e declaração de 
idoneidade, prestadas durante a fase de habilitação, sob pena das 
sanções legais cabíveis.

14.3 - A FORNECEDORA declara estar ciente das suas condições 
para com o Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e 
da sua proposta, que passam a fazer parte integrante da presente 
Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA 15ª – DA FISCALIZAÇÃO

15.1 - A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços ficará a 
cargo do(s) secretários municipais: Secretário de Saúde, Secretaria 
de Educação e Secretaria de Administração.
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15.2 – Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) bem como a comis-
são de recebimento verificar se os itens, objeto da presente ata, 
atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, 
bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e par-
ticipar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimple-
mento a que se referir o objeto licitado.

CLÁUSULA 16ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

16.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições conti-
das na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, e Decretos Municipais nº de 8.208, de 
21 de janeiro de 2005, e nº 8.517, de 28 de junho de 2006, Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Lei Municipal 2.266/09 e demais normas e princípios de 
direito administrativo aplicáveis.

CLÁUSULA 17ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administra-
ção a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de for-
necimento em igualdade de condições.

17.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata 
e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de 
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde 
que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro clas-
sificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o 
solicitado pela Administração.

17.3 - A FORNECEDORA signatária desta Ata, cujo preço é registra-
do, declara estar ciente das suas condições para com o Município, 
nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, que 
passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as rela-
ções entre as partes, para todos os fins.

CLÁSULA 18ª - DO FORO

18.1 - As partes contratantes elegem o FORO da Comarca de Tan-
gará, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do 
presente ajuste.

CLÁUSULA 19ª – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

19.1 – As despesas decorrentes da contratação do objeto do pre-
sente certame correrão a conta de dotações específicas do orça-
mento de 2018:

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2002 - SECRET. DE ADMINISTR. E FINAN-
CAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3 - Administração Geral
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO 
E FINANÇAS
Despesa 99 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 3000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 9 - Saude Com Qualidade
Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SAÚDE
Despesa 31 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA 
E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-
DAMENTAL
Despesa 118 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2005 - SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 20 - Assistencia Ao Produtor Rural
Ação: 2.40 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO A AGRICUL-
TURA
Despesa 142 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 23 - Estradas Vicinais
Ação: 2.42 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E 
OBRAS
Despesa 148 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes acei-
tar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente 
ajuste, bem como observar fielmente outras disposições legais e 
regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 04 (quatro) vias 
na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto 25 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO FORNECEDORA
PEDR RABUSKE Representante
Prefeito Municipal GRÁFICA CRUZEIRO LTDA EPP

Testemunhas:

1- ______________________________________________
Nome: CPF:

2- ________________________________________________
Nome: CPF
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 129/2018
Publicação Nº 1603838

CONTRATO ADMINISTRATIVO 129/2018

Termo de Contrato de AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA "CBUQ" - FAIXA C celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE 
SANTA CATARINA, e a empresa GAIA RODOVIAS LTDA, autorizado através do Processo n. 113/2018, Licitação n. 037DL2018, modalidade 
Dispensa por Justificativa.

CONTRATANTE:
Município de Pinheiro Preto
CNPJ-MF nº 82.827.148/0001-69
Endereço: (sede): Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111
Centro, Pinheiro Preto-SC.
Representada por: PEDRO RABUSKE

CONTRATADA:
Empresa: GAIA RODOVIAS LTDA
CNPJ-MF nº 03.257.777/0001-24
Endereço: Rua Duque de Caxias, n° 626, sala 101, centro
Maravilha - SC – CEP: 89874-000

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Dispensa por Justificativa nº 037DL2018, datado de 28/03/2018, na forma e 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1. O termo de contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA "CBUQ" - FAIXA C

Item Material/Serviço Unid. me-
dida Quantidade Valor unitá-

rio (R$) Valor total (R$)

1 Massa Asfáltica "CBUQ" (FAIXA "C" - DNIT) Ton 15 280,00 4.200,00

TOTAL CONTRATADO: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

2.1. Os recursos para pagamento do objeto do termo de contrato estarão garantidos através das classificações orçamentárias:

2 - Município de Pinheiro Preto
2000 - PODER EXECUTIVO
2006 - SECRET. DE TRANSPORTES E OBRAS
26 - Transporte
782 - Transporte Rodoviário
23 - Estradas Vicinais
2.42 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
148 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
100 - Recursos Ordinarios

2.2. O pagamento do preço será efetuado por meio de depósito na conta bancária da contratada, até o 5º (quinto) dia do recebimento 
definitivo, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

2.3. Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente a ser 
indicado, da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, e ainda o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da 
Agência e da conta-corrente da CONTRATADA e a descrição clara e sucinta do objeto.

2.4. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados, não esti-
verem em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO e VIGÊNCIA

3.1. A forma de execução do presente Contrato será indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme disposto na Lei n° 
8.666/93.

3.2 O contrato terá início na data da sua assinatura e término em com a entrega total dos produtos e efetuação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo das disposições específicas estabelecidas no Edital:
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4.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Contrato;
4.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
4.1.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que 
devam executar suas tarefas;
4.1.4. Efetuar com pontualidade os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais;
4.1.5. Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos serviços e demais informações que estes venham 
a solicitar para o desempenho dos serviços ora contratados.

4.2. O CONTRATANTE reserva para si o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de 
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

4.3. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços por meio do Gestor/Fiscal do Contrato, de-
vendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados.

4.4. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária 
ou securitária e decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberá, exclusivamente à Contratada.

4.5. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente Contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus em-
pregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas necessárias à boa e perfeita prestação do serviço, conforme 
solicitado. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda 
quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

5.2 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os vícios, 
defeitos e incorreções resultantes da execução do objeto.

CLÁUSULA SEXTA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO

6.1 O presente contrato fica vinculado à Licitação nº 037DL2018 – modalidade Dispensa por Justificativa, obrigando-se à CONTRATADA em 
manter a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas por lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato rege-se pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Muni-
cipal nº 2.785/07, e demais normas e Princípios de Direito Administrativo aplicáveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão.

9.2 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

9.3 A rescisão do contrato poderá ser:

9.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93.

9.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

9.3.3 Judicial, nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato;

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo até 2 (dois) anos;
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10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação.

10.2. As sanções previstas nos itens 11.1.3 e 11.1.4 poderão, ainda, ser aplicadas caso a CONTRATADA:
10.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.2.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário na 
prestação de serviço, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento).

11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventual controvérsia oriunda do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto–SC, 28 de março de 2018.
CONTRATANTE
Município de Pinheiro Preto
PEDRO RABUSKE

CONTRATADA
GAIA RODOVIAS LTDA
REPRESENTANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO 243/2018
Publicação Nº 1603832

PORTARIA Nº 243 DE 20 DE ABRIL DE 2018.
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 048/2018 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA.

PEDRO RABUSKE, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a 
decisão da comissão de licitação, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologar a licitação nº 048/2018, modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE E MATERIAIS IMPRESSO e adjudica o objeto licitado à seguinte empresa vencedora:

1. GRÁFICA CRUZEIRO LTDA EPP, inscrita no CNPJ /MF sob nº. 84.583.954/0001-64, os itens e respectivos valores totais - ITENS nº: 01 (R$ 
0,10), 02 (R$ 0,73), 03 (R$ 0,85), 04 (R$ 1,05), 05 (R$ 1,85), 06 (R$ 0,68), 07 (R$ 0,68), 08 (R$ 0,58), 09 (R$ 14,80), 11 (R$ 19,80), 12 
(R$ 0,55), 13 (R$ 1,68) e 30 (R$ 0,34),

Art. 2º Determina a abertura de novo processo licitatório, modalidade pregão presencial, para os itens 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, pois os mesmos foram desclassificados

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 25 DE ABRIL DE 2018.
PEDRO RABUSKE
Prefeito Municipal
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Piratuba

Prefeitura

DECRETO 956/2018, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603310

DECRETO N° 956/2018, de 24 DE ABRIL DE 2018.
Estabelece calendário para cobrança de Tributos Municipais no ano de 2018 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso VI do artigo 
78 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o artigo 23 e 187 da Lei n° 270/93, que Institui o Novo Código Tributário de Piratuba e suas 
alterações.
DECRETA
Art. 1° O Calendário Fiscal para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU conforme artigo 23 da Lei 270/93 que Institui o 
Novo do Código Tributário Piratuba e suas alterações, ficam assim estabelecidos:
TRIBUTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
IPTU X* X**

LEGENDA: * dia 10 do mês
** Último dia útil do mês
§ 1° No pagamento em parcela única (valor integral do IPTU), a ser realizado até dia 10 de junho de 2018 haverá um desconto de 10 % 
(dez por cento) do valor total do Imposto.
§ 2° No pagamento do IPTU em duas parcelas, sendo a primeira para pagamento até o dia 10 de junho de 2018 e a segunda parcela até 
30 de setembro de 2018, não haverá o desconto previsto no parágrafo anterior do presente artigo.
§ 3º Considerando o princípio constitucional da economicidade, estabelecido pelo artigo 70 da Constituição Federal e em função dos custos 
bancários, as unidades cadastrais cujos valores expressos nos carnês forem iguais ou inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) serão emitidos 
para pagamento em uma única parcela.
Art. 2° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Piratuba-SC, 24 de abril de 2018.
Olmir Paulinho Benjamini
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei 1.388/2017 e Lei nº226/93
Em 24 de abril de 2018.

Karoline Petry
Secretária Municipal de Administração e Finanças

DECRETO 957/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603317

DECRETO Nº 957/2018, de 25 de abril de 2018.
Abre crédito suplementar por conta do Superávit Financeiro no valor de R$ 36.201,10 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Piratuba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º do artigo 26 da Lei 1.431/2017, 
que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 – LDO e dá outras providências, e do artigo 42, inciso I e II, 
§ 1˚ do artigo 43 e artigo 45 da Lei 4.320/64.
DECRETA

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito suplementar:

Órgão: 19.00 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURAL - FCEP
Unidade: 19.01 – Fundação Municipal de Cultura - FCEP
Projeto/Atividade: 2.046 – Manutenção da Fundação Municipal de Cultura
Modalidade: 6 – 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.1163 – Pessoal e Encargos Sociais R$ 36.201,10

TOTAL: .................................................................................................. R$ 36.201,10

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício 
anterior apurado no Balanço Patrimonial, referente a fontes de recurso abaixo relacionada no valor de:

Fonte de Recursos – 0.3.1163 – Transferência do Consórcio Machadinho – Projeto Danças R$ 36.201,10

TOTAL: .................................................................................................. R$ 36.201,10

Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Piratuba - SC, 25 de abril de 2018.
Olmir Paulinho Benjamini
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei 1.388/2017 e Lei nº226/93
Em 25 de abril de 2018.
Karoline Petry
Secretária Municipal de Administração e Finanças

DECRETO 958/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603319

DECRETO Nº 958/2018, de 25 de abril de 2018.
Abre crédito suplementar por conta do Superávit Financeiro no valor de R$ 80.000,00 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Piratuba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º do artigo 26 da Lei 1.431/2017, 
que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 – LDO e dá outras providências, e do artigo 42, inciso I e II, 
§ 1˚ do artigo 43 e artigo 45 da Lei 4.320/64.
DECRETA

Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito suplementar:

Órgão: 13.00 Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 13.01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 2.041 Ações de Atenção Básica do FMS
Modalidade: 37 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0002 – Outras despesas Correntes R$ 80.000,00

TOTAL: .................................................................................................. R$ 80.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro referente 
a fonte de recurso abaixo relacionada no valor de:

Fonte de Recursos – 0.3.0002 – Superávit Financeiro ASPS – Ações e Serv. Pub. Em Saúde ........  R$ 80.000,00

TOTAL: .................................................................................................. R$ 80.000,00

Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Piratuba - SC, 25 de abril de 2018.
Olmir Paulinho Benjamini
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei 1.388/2017 e Lei nº226/93
Em 25 de abril de 2018.

Karoline Petry
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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Pomerode

Prefeitura

1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023 / 2017 - PRORROGAÇÃO
Publicação Nº 1603009

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023 / 2017
PRORROGAÇÃO

Processo Administrativo n.º 030 / 2017.
Inexigibilidade de Licitação n.º 003 / 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratado: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP.
Objeto: Contratação de empresa para PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E GERENCIAMENTO DO COMPÊNDIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO 
EXTERNO DO MUNICÍPIO DE POMERODE / SC, junto ao site LeisMunicipais.com.br, com link direcionado à página eletrônica do Município, 
em menu específico denominado “LEIS MUNICIPAIS”, fornecimento de URL (endereço) de conexão e cessão do respectivo software.
Valor unitário – mês: R$1.000,00 (um mil reais).
Valor total Contratado – 12 meses: R$12.000,00 (doze mil reais).
Prorrogação – 12 meses – prazo final – 30/04/2019.
Base Legal: Artigo 25, Inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93.
Justificativa: Prorrogação de execução contratual em conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
Cláusula Quinta do Contrato Administrativo n.º 023 / 2017, tendo em vista tratar-se de utilização de programas de informática, permane-
cendo inalterados os valores unitários mensais contratados.
Ass.: Ércio Kriek, Prefeito Municipal de Pomerode, Contratante / Carlito Mello de Liz, Sócio Administrador, Liz Serviços Online Ltda EPP, 
Contratada.

Pomerode / SC, 18 de Abril de 2018.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

4.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 064 / 2017 - PRORROGAÇÃO
Publicação Nº 1603037

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE OBRAS - SEOB
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 064 / 2017
PRAZO

Processo Administrativo n.º 064 / 2017.
Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia n.º 008 / 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Contratado: LAJETUBOS ARTEFATOS E SERVIÇOS EIRELI EPP.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA RIBEIRÃO SOUTO - BAIRRO RIBEI-
RÃO SOUTO, POMERODE/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PRO-
JETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / QUANTITATIVA E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO INTEGRANTES 
DO EDITAL DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMERODE E A AGÊNCIA DE DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL DE BLUMENAU - TRANSFERÊNCIA N.º 2017TR000749.
Prorrogação – 60 dias – prazo final – 02/07/2018.
Justificativa: Prorrogação de execução contratual por mais 60 (sessenta) dias, em conformidade com a CLÁUSULA SEXTA do Contrato Admi-
nistrativo n.º 064 / 2017 e Lei Federal n.º 8.666/93, em virtude da demora na liberação dos recursos do Convênio firmado junto a Agência 
de Desenvolvimento Regional de Blumenau - Transferência n.º 2017TR000749.
Ass.: Ércio Kriek – Prefeito Municipal de Pomerode – Contratante / Amarildo Ramos – Lajetubos Artefatos e Serviços Eireli EPP – Contratada.

Pomerode / SC, 19 de Abril de 2018.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode
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DECRETO N° 3.354/2018
Publicação Nº 1603906

DECRETO Nº 3354/2018
DE 19/01/2018

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
II da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA
Art. 1º - Fica anulado no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, o valor de R$200.000,00 (Duzentos mil reais) da seguinte clas-
sificação orçamentária:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
010.0302.0060.2105 Repasse Financeiro p/ OSC
30000000000000 Despesas Correntes
33000000000000 Outras Despesas Correntes
33350000000000 Transferências a instituições s/ fins lucrativos
01000000 Recursos Ordinários 200.000,00

TOTAL 200.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações descriminadas no Art. 1º, fica suplementado o valor de R$200.000,00 (Duzentos mil reais) as seguintes 
classificações orçamentárias:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
010.0302.0060.2105 Repasse Financeiro p/ OSC
30000000000000 Despesas Correntes
33000000000000 Outras Despesas Correntes
33350000000000 Transferências a instituições s/ fins lucrativos
01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 200.000,00

TOTAL 200.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2018.
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 19 de Janeiro de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.362/2018
Publicação Nº 1603963

DECRETO Nº 3362/2018
DE 29/01/2018

SUPLEMENTA PELO SUPERÁVIT A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA MUNICÍPIO DE POME-
RODE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
III da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA
Art. 1º - Fica SUPLEMENTADO pelo SUPERÁVIT financeiro, no orçamento vigente do Município de Pomerode, o valor de R$ 384.680,94 
(Trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) das seguintes classificações orçamentárias:
06 Secretaria de Gestão Administrativa e Fazendária
002 Gestão Financeira e Contábil
0004.0122.0030.2008 Atividades Financeiras, Tributárias e Orçamentária
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03000000 Recursos Ordinários 10.000,00

TOTAL 10.000,00
07 Secretaria de Educação e Formação Empreendedora
001 Ensino Fundamental
0012.0361.0040.2010 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
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33000000000000 Despesas Correntes
33300000000000 Outras Despesas Correntes
33390000000000 Aplicações Diretas
03360000 Recursos Ordinários 300.000,00

TOTAL 300.000,00
08 Secretaria de Obras
001 Secretaria de Obras
015.0451.0070.1011 Pavimentação de Ruas e Calçadas
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03070000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 74.680,94

TOTAL 74.680,94

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de Janeiro de 2018.
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 29 de Janeiro de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.363/2018
Publicação Nº 1603965

DECRETO Nº 3363/2018
DE 29/01/2018
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
III da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA
Art. 1º - Fica SUPLEMENTADO pelo SUPERÁVIT financeiro no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, o valor de R$ 957.456,09 
(Novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) das seguintes classificações orçamentárias:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
0010.0301.0060.2100 Manutenção da Atenção Básica
33000000000000 Despesas de Pessoal
33100000000000 Outras Despesas de Pessoal
33190000000000 Aplicações Diretas
03380209 PMAQ - Programa Melhoria Ações Qualidade 439.590,40
33191000000000 Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos
03380209 PMAQ - Programa Melhoria Ações Qualidade 9.908,80
33000000000000 Despesas Correntes
33300000000000 Outras Despesas Correntes
33390000000000 Aplicações Diretas
03380209 PMAQ - Programa Melhoria Ações Qualidade 100.000,00
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03380209 PMAQ - Programa Melhoria Ações Qualidade 170.696,00

TOTAL AÇÃO 720.195,20

19 Fundo Municipal de Saúde
003 Vigilância Sanitária
0010.0304.0060.2106 Manutenção da Vigilância Sanitária
33000000000000 Despesas Correntes
33300000000000 Outras Despesas Correntes
33390000000000 Aplicações Diretas
03380402 Programa Vigilância Sanitária - Federal 16.917,90
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03380402 Programa Vigilância Sanitária - Federal 15.000,00

TOTAL AÇÃO 31.917,90

19 Fundo Municipal de Saúde
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004 Vigilância Epidemiológica
0010.0305.0060.2108 Manutenção da Vigilância Epidemiológica
33000000000000 Despesas de Pessoal
33100000000000 Outras Despesas de Pessoal
33190000000000 Aplicações Diretas
03380401 Programa Vigilância Epidemiológica 25.000,00
33000000000000 Despesas Correntes
33300000000000 Outras Despesas Correntes
33390000000000 Aplicações Diretas
03380401 Programa Vigilância Epidemiológica 20.000,00
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03380401 Programa Vigilância Epidemiológica 75.000,00

TOTAL AÇÃO 120.000,00

19 Fundo Municipal de Saúde
005 Alimentação e Nutrição
0010.0306.0060.2107 Manutenção Alimentação e Nutrição
33000000000000 Despesas Correntes
33300000000000 Outras Despesas Correntes
33390000000000 Aplicações Diretas
03380213 Prog. de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) 10.805,00

TOTAL AÇÃO 10.805,00

19 Fundo Municipal de Saúde
006 Gestão Saúde
0010.0122.0060.2109 Manutenção Gestão Saúde
33000000000000 Despesas Correntes
33300000000000 Outras Despesas Correntes
33390000000000 Aplicações Diretas
03020000 Recursos de Impostos e de Transf. impostos Saúde 74.537,99

TOTAL AÇÃO 74.537,99

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de Janeiro de 2018.
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 29 de Janeiro de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.375/2018
Publicação Nº 1603926

DECRETO Nº 3375/2018
DE 01/03/2018

SUPLEMENTA PELO SUPERÁVIT A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
III da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA
Art. 1º - Fica SUPLEMENTADO pelo SUPERÁVIT financeiro, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, o valor de R$ 312.000,00 
(Trezentos e doze mil reais) das seguintes classificações orçamentárias:

19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
010.0301.0060.1100 Construção, Reforma e Ampliação de UBS
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03000000 Recursos Ordinários 312.000,00

TOTAL 312.000,00

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de Março de 2018.
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Prefeitura Municipal de Pomerode, em 01 de Março de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.379/2018
Publicação Nº 1603922

DECRETO Nº 3379/2018
DE 09/03/2018

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
II da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA
Art. 1º - Fica anulado no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, o valor de R$ 312.000,00 (Trezentos e doze mil reais) da seguinte 
classificação orçamentária:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
010.0301.0060.1100 Construção, Reforma e Ampliação de UBS
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03000000 Recursos Ordinários 312.000,00

TOTAL 312.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações descriminadas no Art. 1º, fica suplementado o valor de R$ 312.000,00 (Trezentos e doze mil reais) as 
seguintes classificações orçamentárias:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
010.0301.0060.1100 Construção, Reforma e Ampliação de UBS
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03020000 Rec. de Impostos e de Transf. imp. Saúde 312.000,00

TOTAL 312.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de Março de 2018.
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 09 de Março de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.393/2018
Publicação Nº 1603916

DECRETO Nº 3393/2018
DE 28/03/2018

SUPLEMENTA PELO SUPERÁVIT A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
III da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA

Art. 1º - Fica SUPLEMENTADO pelo SUPERÁVIT financeiro, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, o valor de R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais) das seguintes classificações orçamentárias:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
010.0301.0060.1100 Construção, Reforma e Ampliação de UBS
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
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03000000 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 50.000,00

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de Março de 2018.
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 28 de Março de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

DECRETO N° 3.394/2018
Publicação Nº 1603911

DECRETO Nº 3394/2018
DE 28/03/2018

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, e de acordo com o Art. 9º, 
II da Lei nº 2.959/2017 de 08/12/2017:

DECRETA
Art. 1º - Fica anulado no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) da seguinte clas-
sificação orçamentária:
19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
010.0301.0060.1100 Construção, Reforma e Ampliação de UBS
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03000000 Recursos Ordinários 50.000,00

TOTAL 50.000,00

Art. 2º - Por conta das anulações descriminadas no Art. 1º, fica suplementado o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) as seguintes 
classificações orçamentárias:

19 Fundo Municipal de Saúde
001 Atenção Básica
010.0301.0060.1100 Construção, Reforma e Ampliação de UBS
34000000000000 Despesas de Capital
34400000000000 Outras Despesas de Capital
34490000000000 Aplicações Diretas
03020000 Recursos de Impostos e de transf. imp. saúde 50.000,00

TOTAL 50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de Março de 2018.
Prefeitura Municipal de Pomerode, em 28 de Março de 2018
ERCIO KRIEK
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003 / 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE
Publicação Nº 1603409

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003 / 2018 - SAÚDE

Processo Administrativo n.º 005 / 2018 - SAÚDE.
Pregão Presencial n.º 003 / 2018 – Registro de Preços - SAÚDE.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE.
Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNI-
CO DE SAÚDE - SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE/SC, COM DEFICIÊNCIA TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA, CONFORME 
DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
Valor total registrado: R$1.866,60 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) – Item 01.
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Prazo de vigência – 12 meses – Prazo final: 17/04/2019.

Pomerode / SC, 18 de Abril de 2018.

MARCOS BÖNMANN
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004 / 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE
Publicação Nº 1603411

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004 / 2018 - SAÚDE

Processo Administrativo n.º 005 / 2018 - SAÚDE.
Pregão Presencial n.º 003 / 2018 – Registro de Preços - SAÚDE.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE.
Contratada: MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNI-
CO DE SAÚDE - SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE/SC, COM DEFICIÊNCIA TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA, CONFORME 
DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
Valor total registrado: R$1.138,00 (um mil e cento e trinta e oito reais) – Item 02.
Prazo de vigência – 12 meses – Prazo final: 17/04/2019.

Pomerode / SC, 18 de Abril de 2018.

MARCOS BÖNMANN
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005 / 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE
Publicação Nº 1603415

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005 / 2018 - SAÚDE

Processo Administrativo n.º 005 / 2018 - SAÚDE.
Pregão Presencial n.º 003 / 2018 – Registro de Preços - SAÚDE.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE.
Contratada: SANIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNI-
CO DE SAÚDE - SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE/SC, COM DEFICIÊNCIA TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA, CONFORME 
DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
Valor total registrado: R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) – Item 04.
Prazo de vigência – 12 meses – Prazo final: 17/04/2019.

Pomerode / SC, 18 de Abril de 2018.

MARCOS BÖNMANN
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006 / 
2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE

Publicação Nº 1603416

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006 / 2018 - 
SAÚDE

Processo Administrativo n.º 005 / 2018 - SAÚDE.
Pregão Presencial n.º 003 / 2018 – Registro de Preços - SAÚDE.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE.
Contratada: MORIMED COMERCIAL EIRELI.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE LOCO-
MOÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SIS-
TEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE POMERODE/SC, COM DEFICIÊNCIA TEMPORÁRIA OU DEFINI-
TIVA, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LI-
CITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
Valor total registrado: R$25.470,00 (vinte e cinco mil e quatrocen-
tos e setenta reais) – Itens 03, 05 e 06.
Prazo de vigência – 12 meses – Prazo final: 17/04/2019.

Pomerode / SC, 18 de Abril de 2018.

MARCOS BÖNMANN
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE VENDA DE BEM INSERVÍVEL
Publicação Nº 1603653

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE VENDA DE BEM INSERVÍVEL

Vendedor: MUNICÍPIO DE POMERODE.
Compradora: LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ n.º 
49.396.591/0011-29.
Objeto: Alienação / venda de 1.900 litros de Óleo Lubrificante quei-
mado usado nas viaturas oficiais do Município de Pomerode.
Valor Unitário p/ litro – R$0,60 (sessenta centavos) – consulta rea-
lizada através de 03 (três) orçamentos.
Valor Total – R$1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais).
Base Legal da Dispensa: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93.

Pomerode / SC, 17 de Abril de 2018.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

LEI ORDINÁRIA N.º 2.985/2018
Publicação Nº 1603090

LEI ORDINÁRIA N.º 2.985/2018

REVOGA A LEI ORDINÁRIA Nº 2.932/2017.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito de Pomerode, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 
faz saber a todos os habitantes deste Município que, a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 2.932/2017, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de proprietários de imóveis e imobiliárias, requere-
rem dos locatários ou compradores de imóveis, com localização na 
cidade de Pomerode, certidão de antecedentes criminais.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pomerode (SC), 23 de abril de 2018.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº  23.851   DE 25   DE ABRIL  DE 2018.
Publicação Nº 1603894

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE

Rua 15 de Novembro, 525 – C.P. 36 – Fax (47) 3387-
7254
Fone: (47) 3387-7200 – CNPJ 83.102.251/0001-04
89107-000 – POMERODE – Santa Catarina
www.pomerode.sc.gov.br

PORTARIA Nº 23.851 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
HOMOLOGA A INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES GOVERNAMEN-
TAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS PARA COMPOREM O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POMERODE.

O Prefeito Municipal de Pomerode, ÉRCIO KRIEK, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei;

RESOLVE:
Art.1º - Homologar a indicação dos representantes governamentais 
e não governamentais para comporem o Conselho Municipal de 
Assistência Social de Pomerode, biênio 2018/2020, a saber:

Ø DO PODER EXECUTIVO

I. REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL E HABITAÇÃO - SEDES:
Titular: Itamar Cândido Perini
Suplente: Alexandra Fioravante Reis

II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMA-
ÇÃO EMPREENDEDORA:
Titular: Aline Beatris Pruner
Suplente: Jaqueline Beatriz Rahn
III. REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Titular: Kelly R. G. Zimmer Dallmann
Suplente: Neusa Stoll

IV. REPRESENTANTES DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO 
AMBIENTE
Titular: Ariane Maria Bertelli
Suplente: David Herzog

V. REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO
Titular: Karen Guadalupe Ramiro Hass
Suplente: Aline Natana Bublitz

VI. REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRA-
TIVA E FAZENDÁRIA:
Titular: Vivien Vanessa Volkmann

http://www.pomerode.sc.gov.br
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- DA SOCIEDADE CIVIL

I. REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SO-
CIAL 12ª REGIÃO:
Titular: Francielli Regina da Silva
Suplente: Franciele Gutknecht

II. REPRESENTANTES DA ORDEM DE ADVOGADOS DO BRASIL, 
SUBSEÇÃO DE BLUMENAU:
Titular: Tatiana de Oliveira
Suplente: Evelyn Dayana Mueller Bonatto

III. REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE POMERODE:
Titular: Tiago Cardozo
Suplente: Michelle Vitório Marchetto

IV. REPRESENTANTES DA APAE DE POMERODE:
Titular: Maria Cristina Migliori Pollnow
Suplente: Valério Romig

V. REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL DE POMERODE:
Titular: Ivoneide Lopes Duarte
Suplente: Fernanda Cristina Gomes Ferreira

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Pomerode, 25 de abril de 2018.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.850, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603079

PORTARIA Nº 23.850, DE 25 DE ABRIL DE 2018

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, NOMEIA 
COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ARLINDO EWALD, Presidente da Fundação Promotora De Eventos, 
Esportes e Lazer de Pomerode - FUNPEEL, no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas e;
CONSIDERANDO os documentos constantes no processo licitatório 
na modalidade Pregão Presencial nº 005/2017, especialmente a 
Declaração de fls.67 e a Carta de Desistência de fls. 116 do res-
pectivo certame;
CONSIDERANDO o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 que disciplina a 
modalidade de licitação denominada pregão;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93, 
usada subsidiariamente nos processos licitatórios na modalidade 
pregão;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico de fls. 140-142;
CONSIDERANDO a necessidade de observar os princípios constitu-
cionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a instauração de processo administrativo 
para a apuração de possíveis irregularidades praticadas pelas em-
presas IRX SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME e VIGISOL VIGILÂN-
CIA PATRIMONIAL EIRELI-EPP, bem como averiguar a existência 
de prejuízos ao interesse público e, se for o caso, sugerir penalida-
des a serem aplicadas às referidas empresas.
Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comis-
são Processante será composta pelos servidores municipais abaixo 
relacionados, sob a presidência do primeiro:
MIRIAM ROSSANA BIASI STASKOWIAN, CPF nº 041.359.129-82;
SUZANA SIEWERT, CPF nº 054.914.219-36;

TAYNAH DE OLIVEIRA BORCHARDT, CPF nº 062.865.729-37.

Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá 
acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, 
bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e 
demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração 
dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Administração 
Superior desta entidade, na forma da lei.
Pomerode, 18 de abril de 2018.
Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

ARLINDO EWALD
Presidente
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Ponte Alta do Norte

Prefeitura

DECRETO - 1761/2018
Publicação Nº 1603251

DECRETO Nº 1761/2018

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Art. 81, inciso VIII, 
da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecido ponto facultativo nas repartições Públicas Municipais no dia 30 de abril de 2018, por ocasião do feriado do “Dia 
do Trabalhador” cujo feriado nacional ocorrerá dia 01 de Maio de 2018 (Terça-Feira).

Art. 2º - As funções cujo por sua complexidade não podem ser interrompidas, terão seu expediente em regime de plantão quais sejam: 
Centro Municipal de Saúde e a Coleta de Lixo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Ponte Alta do Norte, 26 de abril de 2018.
ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado o presente decreto aos vinte e seis dias do mês de abril de 2018, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM – Diário Oficial dos 
Municípios.

PORTARIA - 060/2018
Publicação Nº 1603266

PORTARIA N. º 060/2018
EXONERA SERVIDOR DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 81, item VIII da 
Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1.º - Fica exonerada a pedido, a partir do dia 25 de abril de 2018, do quadro de pessoal da Administração direta desta Prefeitura, o 
servidor LUCAS MAZZONELI PINTO, matrícula n.º 10448, nomeado para o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil - 40 horas.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Ponte Alta do Norte, 26 de Abril de 2018.
ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2018, na Portaria da Prefeitura Municipal e DOM- Diário Oficial 
dos Municipios.
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Ponte Serrada

Prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0010/2012
Publicação Nº 1604174

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0010/2012
CONCORRÊNCIA Nº 0001/2011
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0075/2011

O MUNICIPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Madre Maria Theodora, n.º 264, Centro, 
na cidade de Ponte Serrada, SC, com CNPJ sob n.º 82.777.236/0001-01, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor ALCEU ALBERTO 
WRUBEL, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade registrada sob o nº. 1.306.106 expedida pela Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública do Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal sob nº. 469.966.309-59, residente 
e domiciliado na cidade de Ponte Serrada, Santa Catarina, denominada para este instrumento particular simplesmente de Contratante, e 
do outro lado à empresa DIMENZO ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Travessa Santa Catarina, s/n, Centro, Município de Lindóia do Sul, 
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 02.084.677/0001-80, neste ato por seu representante legal OSÓRIO FRARE, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador do CPF/MF nº 423.443.609-72, CREA/SC 18.154-7 doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente Termo Aditivo ao contrato n° 0010/2012 firmado em 01 de fevereiro de 2012, originário do processo licitatório n.º 0075/2011, 
conforme condições abaixo estabelecidas:
Cláusula I
O presente INSTRUMENTO tem por objetivo suprimir o valor de R$ 131.738,76 (cento e trinta e um mil e setecentos e trinta e oito reais e 
setenta e seis centavos), referente à supressão dos itens da planilha orçamentária, os quais não serão executados em razão dos motivos 
justificados pelo setor de engenharia do município e pelo autor do projeto, que fazem parte integrante do presente, juntamente com o 
parecer jurídico atestando a formalidade, ficando o item 3.1 da Cláusula Terceira, com a seguinte redação:
“CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 5.033.048,83 (cinco milhões e trinta e três mil reais e oitenta e três centavos).”
Cláusula II
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte 
integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Cláusula III
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dentro do prazo estabelecido pelas normas 
em vigor.
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de testemunhas 
abaixo.
Ponte Serrada/SC, 26 de abril de 2018.
ALCEU ALBERTO WRUBEL   OZÓRIO FRARE
PREFEITO MUNICIPAL   DIMENZO ENGENHARIA LTDA

Testemunhas:
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Porto Belo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PRG 005/2018 - FMS
Publicação Nº 1603971

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 005/2018 - FMS
Tipo de licitação: Menor preço por Item;
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de veículos novos, 
0km, tipo HATCH e SUV, para atender as necessidades da Vigilância 
Epidemiológica e Vigilância Sanitária do município de Porto Belo, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do 
Edital.
Recebimento das Propostas: Até 12:30 horas do dia 11/05/2018, 
no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto 
Belo.
Abertura das Propostas: Às 13:00 horas do dia 11/05/2018, no 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no 
site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no departamento 
de Compras e Licitações da PMPB, End. Av. Governador Celso Ra-
mos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 
3369-4111 – ramal 211 ou pelo e-mail administracao@portobelo.
sc.gov.br

Porto Belo, 26 de Abril de 2018.
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PRG 006/2018 - FMS
Publicação Nº 1604015

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão Presencial – Registro de Preço nº 
004/2018 - FMS
Tipo de licitação: Menor preço Global;
Objeto: Contratação de empresa pelo sistema de Registro de Pre-
ços para prestação de serviço de mão de obra especializada em 
manutenção, conserto, limpeza e reparo, em equipamentos odon-
tológicos, com fornecimento de peças, para manutenção dos con-
sultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do municí-
pio de Porto Belo/SC.
Recebimento das Propostas: Até 12:30 horas do dia 14/05/2018, 
no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto 
Belo.
Abertura das Propostas: Às 13:00 horas do dia 14/05/2018, no 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no 
site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no departamento 
de Compras e Licitações da PMPB, End. Av. Governador Celso Ra-
mos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 
3369-4111 – ramal 211 ou pelo e-mail administracao@portobelo.
sc.gov.br

Porto Belo, 26 de Abril de 2018.
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PRG 007/2018 - FMS
Publicação Nº 1604017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão Presencial – Registro de Preço nº 
007/2018 - FMS
Tipo de licitação: Menor preço por Item;
Objeto: Contratação de empresa pelo sistema de Registro de Pre-
ços para Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e afins, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Porto Belo, 
conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do 
Edital.
Recebimento das Propostas: Até 16:30 horas do dia 14/05/2018, 
no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto 
Belo.
Abertura das Propostas: Às 17:00 horas do dia 10/05/2018, no 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.
Etapa de Lances: Às 13:00 hs do dia 18/05/2018, no Departamento 
de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no 
site da Prefeitura Municipal, no link Licitações e no departamento 
de Compras e Licitações da PMPB, End. Av. Governador Celso Ra-
mos, nº 2.500, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 
3369-4111 – ramal 211 ou pelo e-mail administracao@portobelo.
sc.gov.br

Porto Belo, 26 de Abril de 2018.
Emerson Luciano Stein
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1809, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604160

DECRETO Nº 1.809, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

"Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras pro-
vidências, conforme autorizado no artigo 17 da Lei Municipal nº 
2.595/2017".

O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso III do artigo 41 da Lei Orgânica do 
Município.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R$ 85.457,15 
(Oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze 
centavos), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas 
pertencentes ao Orçamento Municipal vigente:

mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
mailto:administracao@portobelo.sc.gov.br
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Órgão: 16 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.301.0018
Atividade: 2.053 – Manutenção das atividades do Fundo Municipal 
de Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Di-
retas
Fonte de Recurso: 0.3.3868 – SF: SF SUS/UNIÃO - Bloco de Inves-
timento
Valor: R$ 30.307,15
Fonte de Recurso: 0.3.5033 – SF: SF Transferência Convênio/
União/Saúde
Valor: R$ 50,00

Órgão: 20 - Fundação Municipal de Cultura
Unidade Orçamentária: 01 - Fundação Municipal de Cultura
Funcional Programática: 13.392.0023

Atividade: 2.084 - Apoio e Realização de Eventos Culturais
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações 

Diretas
Fonte de Recurso: 0.3.5000 - SF - Recursos Ordinários
Valor: R$ 55.100,00

Art. 2º Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com 
recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no Exercí-
cio de 2017, por conta dos Recursos das Transferências do Bloco de 
Investimento na importância de R$ 30.307,15 (Trinta mil, trezen-
tos e sete reais e quinze centavos), do Convênio União/Saúde na 
importância de R$ 50,00 (Cinquenta reais) e dos Recursos Ordiná-
rios na importância de R$ 55.100,00 (Cinquenta e cinco mil e cem 
reais), totalizando o valor de R$ 85.457,15 (Oitenta e cinco mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Belo - SC, aos 25 de abril de 2018.
EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO

Câmara muniCiPal

PORTARIA N° 004
Publicação Nº 1603328

PORTARIA- PONTO FACULTATIVO

PORTARIA Nº 004 DE 26 DE ABRIL DE 2018

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO, NA FORMA A SEGUIR 
INDICADA.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE PORTO BELO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que no dia 01 de Maio de 2018 (terça feira) é feriado nacional “DIA DO TRABALHO”.

RESOLVE:
Art. 1º - Estabelece Ponto Facultativo no dia 30 de Abril de 2018 (segunda feira), no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de 
Porto Belo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, aos 26 dias do mês de abril de 
2018.
JOEL ORLANDO LUCINDA
PRESIDENTE

Paço Legislativo Vereador Amadeu Serafim Raulino
“ Porto Belo Capital Catarinense dos Transatlânticos”
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Porto União

Prefeitura

DECRETO Nº 438/2018
Publicação Nº 1603315

DECRETO Nº 438, de 24 de abril de 2018.
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.472, de 05 de julho de 2017 (LDO) e 4.506, de 14 de 
dezembro de 2017 (LOA),

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município, na dotação orçamentária a seguir especificada, o valor de R$ 50.000,00 (Cin-
quenta mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE 2106 – Média e Alta Complexidade – Saúde
MODALIDADE 3390 – 3196 – Aplicações Diretas 190 50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 50.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2017, na res-
pectiva Fonte.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 24 de abril de 2018.
ELISEU MIBACH    RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal   Secretário Municipal de Administração e Esporte Interino

SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade

DECRETO Nº 439/2018
Publicação Nº 1603318

DECRETO Nº 439, de 24 de abril de 2018.
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.472, de 05 de julho de 2017 (LDO) e 4.506, de 14 de 
dezembro de 2017 (LOA),

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município, na dotação orçamentária a seguir especificada, o valor de R$ 190.000,00 
(Cento e noventa mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO 1154 – Investimentos em Saúde
MODALIDADE 4490 – 209 – Aplicações Diretas 191 190.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 190.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação ocorrido no exercício 
na respectiva fonte.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 24 de abril de 2018.
ELISEU MIBACH    RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal   Secretário Municipal de Administração e Esporte Interino
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OFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade

RESOLUÇÃO Nº 002/2018 - CMDCA
Publicação Nº 1603738

RESOLUÇÃO Nº 002, de 25 de abril de 2018.
Dispõe sobre a deliberação de uso de recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA para aquisição de panfletos Policromia 
para utilização na Campanha Estadual Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do Município de Porto União, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, em conformidade com a Lei Municipal de nº 1.816, de 1º de junho de 1992, consolidada pela Lei Municipal nº 3.113, de 24 
de outubro de 2005, e alterada pela Lei Municipal nº 3.228, de 13 de outubro de 2006, com nova redação pela Lei 4.329/15, em Reunião 
Ordinária, ocorrida no dia 02 de abril de 2018, Ata nº 204,

RESOLVE:
Aprovar o uso de Recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA, para aquisição de Panfletos Policromia para utilização na 
Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, alusiva ao dia 18 de maio.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto união, 25 de abril de 2018.
ERIKA CHAGAS JUSTIMIANO FERREIRA
Presidente
CMDCA/Porto União

Câmara muniCiPal

AVISO ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 
Publicação Nº 1603200

AVISO
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2018

A CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 83.529.933/0001-06, com 
sede na Praça Hercílio Luz, s/n°, Centro, Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, por intermédio de sua PREGOEIRA, designada 
pela Resolução n° 230/2017 e da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Resolução n° 237/2018 comunica aos interessados as 
seguintes alterações no Processo Licitatório n° 03/2018, quais sejam:

Considerando que na terça-feira (01/05/2018) será feriado e na segunda-feira será recesso, a presente licitação tem designada nova data 
para a realização da sessão que acontecerá no dia 10/05/2018 às 10h15m, devendo os envelopes serem protocolados até às 10h00m na 
Câmara Municipal de Porto União, o Edital completo e seus Anexos, encontram-se à disposição dos interessados no Endereço supramencio-
nado, na sede da Câmara Municipal de Porto União e também através do endereço eletrônico: http://cmpu.sc.gov.br/.

Maira Teresinha Lusa
Pregoeira
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Pouso Redondo

Prefeitura

PROCESSO 030 2018 CC 02 2018 RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 1602997

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL
CONCORRENCIA P/ OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA Nº 02/2018,
PROCESSO Nº30/2018
A Prefeitura Municipal de Pouso Redondo, através de seu prefeito municipal o Sr. Oscar Gutz, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital de 
Concorrência nº 02/2018, de OBJETO: Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), e demais insumos relacionados a realização de pavimentação asfáltica, colocação de meio fio e construção de passeios 
em paver, em trechos à serem definidos na cidade de Pouso Redondo, SC, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra e ferramental 
necessário. Onde fica alterada a a quilometragem para retirada constante no item “4” do edital que passa a ter a seguinte redação: CON-
CRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), à ser retirado em local determinado pelo fornecedor, em distância não superior à 90 
km da Prefeitura Municipal de Pouso Redondo, incluído carregamento em caminhão tipo caçamba basculante. As demais clausulas, perma-
necem inalteradas. Os interessados deverão retirar novo edital com as devidas alterações na Prefeitura, no site www.pousoredondo.sc.gov.
br, e-mail licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br ou maiores informações pelo telefone (47) 3534-8700.
Pouso Redondo, 25 de Abril de 2018.
OSCAR GUTZ
Prefeito Municipal

http://www.pousoredondo.sc.gov.br
http://www.pousoredondo.sc.gov.br
mailto:licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br
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Praia Grande

Prefeitura

CONTRATO 53/2018 - PREFEITURA
Publicação Nº 1602992

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC
CONTRATO Nº. 09/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2018
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CIEE/SC.
OBJETO: Contratação do Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina - CIEE/SC, visando o desenvolvimento de 
atividades conjuntas capazes de propiciar “a promoção da integração ao mercado de trabalho”, e a “formação para o trabalho”, de acordo 
com a Lei nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008 e com a Lei n. 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, através do estágio, que obrigatório ou não, deverá ser pedagogicamente útil e por isso, de interesse curricular, entendido como 
um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho.
DO VALOR: R$ 39.720,00.
DA VIGENCIA: 20/04/2018 à 31/12/2018.
Praia Grande, 20 de Abril de 2018.
HENRIQUE MATOS MACIEL
Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO: LEILÃO PÚBLICO 01/2018 - PRESENCIAL E ON LINE DA PMPG E SAMAE
Publicação Nº 1603271

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 01/2018

O Município de Praia Grande-SC, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, inscrito(a) no CNPJ sob CNPJ n° 82.913.211/0001-80, com sede 
na Rua Irineu Bornhausen, 320, Centro, CEP 88.990 000, Praia Grande/SC, de acordo com a Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e as disposições contidas no Decreto nº 21.981/32, bem como no presente Edital e seu(s) anexo(s), sob a coordenação e con-
dução do LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, BEL. ULISSES DONIZETE RAMOS, registrado na JUCESC, sob nº AARC- 309 e FAESC-041, 
CPF nº 102.471.938-36, estabelecido em Balneário Camboriú/SC, à Rua Nepal, 910 Pavimento Térreo - Nações - CEP 88.338-215, leva ao 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, nas MODALIDADES PRESENCIAL E 
ON-LINE SIMULTANEAMENTE, para alienação de bens móveis inservíveis ao município, distribuídos em lotes conforme ANEXO I do edital. O 
Leilão realizar-se-á: DATA: 10 de maio de 2018. HORÁRIO: 10:00H; LOCAL: CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA (PORTAL TURÍSTICO), 
sito a Rua Manuel Justino, 331, centro, Esquina com Rua das Indústrias , na SC 290 Km 01, PRAIA GRANDE, SC, CEP- 88.990-000
Praia Grande – SC, 23 de abril de 2018.
Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal de Praia Grande/SC
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Presidente Nereu

Prefeitura

PORTARIA 247/2018
Publicação Nº 1603276

PORTARIA N.º 247 DE 18 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

ISAMAR DE MELO, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas, e em conformidade com a Lei Complementar Nº 001/2002, 
Capítulo V, Subseção I, Art. 121, baixa a seguinte:

PORTARIA

Art. 1º. - Fica concedido Licença para Tratamento de Saúde ao (a) 
Servidor (a) MARLENE KRAUS, Orientador Escolar, pelo período de 
ate 15 (quinze) dias, conforme atestado médico em anexo, sendo 
que após esse período o mesmo (a) será encaminhado (a) ao INSS.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Muni-
cípios – DOM, com efeitos retroativos a contar do dia 11/04/2018.

Presidente Nereu, 18 de Abril de 2018.
ISAMAR DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 248/2018
Publicação Nº 1603278

PORTARIA N.º 248 DE 23 DE ABRIL DE 2018.

PRORROGA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 
FAMÍLIA.

ISAMAR DE MELO, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e 
em conformidade com a Lei Complementar Nº 001/2002, Capítulo 
V, Subseção III, Art. 129, § 2°, baixa a seguinte:

PORTARIA

Art. 1º. Fica prorrogado licença por motivo de doença em pessoa 
da família ao (a) Servidor (a) ODAIR MOREIRA, conforme atestado 
médico do familiar em anexo, pelo período de até 30 dias.

Art.2º. Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condi-
cionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios 
– DOM.

Presidente Nereu, 23 de Abril de 2018.
ISAMAR DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 249/2018
Publicação Nº 1603279

PORTARIA N.º 249 DE 23 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FA-
MÍLIA.

ISAMAR DE MELO, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e 
em conformidade com a Lei Complementar Nº 001/2002, Capítulo 
V, Subseção III, Art. 129, § 2°, baixa a seguinte:

PORTARIA

Art. 1º. Fica concedido licença por motivo de doença em pessoa da 
família ao (a) Servidor (a) JOSILEIA MEDEIROS, conforme atesta-
do médico do familiar em anexo, pelo período de até 30 dias.

Art.2º. Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condi-
cionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios 
– DOM.

Presidente Nereu, 23 de Abril de 2018.
ISAMAR DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
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Princesa

Prefeitura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 26.2018-PM.

Publicação Nº 1603062

Extrato de Publicação de Ata de Reunião da Comissão

Ata de Reunião da Comissão: 26.2018-PM Seq. 1
Processo Licitatório: 25.2018-PM
Pregão Presencial: 15.2018-PM
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520 e demais legislação.
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço 
de REGÊNCIA DE CORAL, destinado ao coral de Princesa/SC, for-
mado por integrantes da terceira idade”
Ao(s) 25 de abril de 2018, às 08:30 horas, na sala do Departamen-
to de Compras e Licitações do Município de Princesa/SC, reuniram-
se o Pregoeiro designado pela Portaria 49/2018 e os membros da 
Comissão de Apoio de Licitação na Modalidade Pregão, designa-
da pelo Decreto nº 119/2018, para abertura da sessão do Pregão 
Presencial nº 15/2018, onde constatou-se que não compareceu 
qualquer proponente ou interessado em participar deste ato. Até o 
início da sessão, o Pregoeiro não recebeu qualquer Proposta válida, 
tampouco lhe foi encaminhado qualquer documento que demons-
trasse o interesse de qualquer licitante. Desta forma, inexistindo 
proponentes ou qualquer demonstração de interesse no objeto 
deste certame, o Pregoeiro DECIDIU: a) Declarar DESERTA a li-
citação; b) Notificar o setor requisitante para, querendo, informar 
a intenção de realização novo procedimento licitatório em moldes 
idênticos ao atual.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 32/2018 -PM, MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-PM

Publicação Nº 1602983

MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC
Processo Licitatório 32/2018-PM
Pregão Presencial 20/2018-PM

O Município de PRINCESA/SC torna público que realizará licitação, 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por LOTE, 
cujo objeto é "REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de HORAS DE SERVIÇO 
com TRATOR DE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAMI-
NHÃO e MÁQUINA DE CORTAR GRAMA conforme necessidade do 
Município de Princesa/SC". A realização da sessão pública ocorrerá 
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Rio Grande do 
Sul, 545, Centro – Princesa/SC no dia 11 de Maio de 2018, às 
08h30min. Cópia do edital e maiores informações podem ser obti-
das/solicitadas no endereço citado, pelo telefone (49) 3641.0059, 
pelo e-mail compras@princesa.sc.gov.br ou no endereço eletrônico 
www.princesa.sc.gov.br. Princesa/SC, 24 de abril de 2018. Edilson 
Miguel Volkweis – Prefeito Municipal.

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 33/2018-PM, 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018-PM

Publicação Nº 1603451

MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC
Processo Licitatório 33/2018-PM
Tomada de Preços 01/2018-PM

O Município de PRINCESA/SC torna público que está realizando 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço 
Global, cujo objeto é “Contratação de Pessoa Jurídica para execu-
ção de edificação do CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL do Município de Princesa/SC” A realização da sessão pú-
blica ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Rio 
Grande do Sul, 545, Centro – Princesa/SC no dia 18 de maio de 
2018, às 08h30min. Cópia do edital e maiores informações po-
dem ser obtidas no endereço citado, pelo telefone (49) 3641.0059, 
pelo e-mail compras@princesa.sc.gov.br ou no endereço eletrônico 
www.princesa.sc.gov.br. Princesa/SC, 25 de abril de 2018. Edilson 
Miguel Volkweis – Prefeito Municipal.

http://www.princesa.sc.gov.br
http://www.princesa.sc.gov.br
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Quilombo

Prefeitura

AVISO DE PENALIDADE ADVERTÊNCIA 
Publicação Nº 1603148

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

DECISÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA

Ref: Pregão Presencial nº 123/2017.

Empresa : SEG CONSULTORIA LTDA

Penalidade: Advertência

Fundamento Legal: Art.87, Inciso I da lei 8.666/93.

QUILOMBO, 20 de abril de 2018.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 126/2018 - DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1602990

DECRETO Nº 126/2018 - DE 25 DE ABRIL DE 2018.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 066/2016, DE 18 
DE MARÇO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, usan-
do de competência privativa que lhe confere o Inciso IX do Art. 65 
da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a Portaria n° 1.813, 
de 11 de novembro de 2015, do Ministério de Estado da Saúde e 
demais atos relacionados à matéria,
Considerando o artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 125 
da Lei Orgânica do Município que preveem que a saúde é direito 
de todos e dever do Poder Público, a quem compete garanti-la 
mediante adoção de políticas sociais e econômicas que visem à 
redução, à eliminação do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação da saúde;
Considerando a Situação de Emergência em Saúde Pública de Im-
portância Nacional (ESPIN) declarada pelo Ministério da Saúde em 
11 de novembro de 2015,
Considerando a Diretriz Geral SNCC/2015 (Sala Nacional de Coor-
denação e Controle para o Enfrentamento à Microcefalia) que cria 
o Sistema de Coordenação e Controle para intensificar as ações de 
mobilização e combate ao mosquito, bem como a Diretriz SNCC nº 
1/2015 que orienta, Estados e Municípios para a intensificação de 
ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti no período de vigên-
cia da Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN),
Considerando a Diretriz SNCC nº 2/2015 que orienta, Estados e 
Municípios ao emprego das Forças Armadas para a intensificação 
de ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti no período de 
vigência da Situação de Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN),
Considerando o número de casos registrados de dengue no período 
2015 à 2017 no Estado de Santa Catarina,
Considerando o elevado crescimento de número de focos principal-
mente na região oeste do Estado,
Considerando o risco de introdução e disseminação de febre de 

chikungunya, zika vírus e febre amarela e suas complicações, den-
tre elas, a microcefalia em recém-nascidos,
Considerando o esforço coletivo entre Secretaria de Estado da Saú-
de, Secretaria Municipal de Saúde de Quilombo e Sociedade Civil 
Organizada,
Considerando torna-se imprescindível a intensificação das ações de 
controle vetorial no Município de Quilombo /SC, este com status de 
município infestados pelo Aedes Aegypti, e,
Considerando a necessidade de envolvimento de diversos setores 
da sociedade civil e múltiplos órgãos governamentais, além da mu-
dança comportamental da população em conformidade com o Pla-
no Estadual de Intensificação das Ações de Mobilização e Combate 
ao Mosquito Aedes Aegypti, alinhado ao Plano Nacional;

DECRETA:
Art. 1º Fica criada e instalada a Sala de Situação para Intensifica-
ções de Ações de Combate ao Aedes Aegypti com ações efetivas e 
permanentes até que o município deixe de ser considerado como 
Infestado de mosquito Aedes Aegypti. A sala física fica localizada 
na Policlínica Municipal, sito a Rua Santo Ângelo nº 551 – Quilom-
bo, Santa Catarina, com horário de funcionamento das 7h30min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min.
§ 1º A Sala de Situação do Município de Quilombo/SC terá como 
objetivos:
I - planejar a execução das ações de mobilização e de combate ao 
mosquito no Município;
II - mobilizar pessoal, insumos, equipamentos e logística para a 
intensificação da campanha de combate ao mosquito;
III - coordenar, monitorar e supervisionar a execução das ações de 
mobilização e combate ao mosquito no Município;
IV - intensificar as ações de combate ao vetor;
V - gerenciar os estoques de adulticidas e larvicidas;
VI - informar à Sala Estadual de Coordenação e Controle as ne-
cessidades logísticas para o pronto cumprimento da mobilização e 
combate ao mosquito;
VII - realizar os levantamentos de dados para os indicadores;
VIII - consolidar dados e informações sobre a intensificação da 
campanha de combate ao mosquito;
IX - remeter dados às Salas de Coordenação e Controle;
X - integrar as equipes de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Combate às Endemias nas atividades de mobilização e combate 
ao mosquito;
XI - engajar as equipes de saúde para conscientização e orientação 
da população;
XII - envolver professores e alunos das instituições de ensino nas 
atividades de conscientização e orientação da população;
XIII - envolver o Ministério Público e o Poder Judiciário na intensi-
ficação da campanha;
XIV - incentivar a participação da sociedade civil organizada;
XV - conscientizar a sociedade sobre a importância da atuação de 
cada cidadão nos cuidados preventivos necessários para evitar a 
proliferação do mosquito nos ambientes;
XVI - avaliar resultados da intensificação da campanha para orien-
tar a continuidade das ações.
Art. 2º Fica alterada a coordenação geral da Sala de Situação Mu-
nicipal, nomeando a Servidora Josete Terezinha Ferrari como co-
ordenadora.
Art. 3º Serão participantes da Sala de Situação para Intensificação 
de Ações de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti os seguintes 
órgãos e ou entidades pública e privadas de nossa sociedade, re-
presentados pelos membros abaixo designados:
I – Gabinete do Prefeito:
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a) Bruna Pinheiro Chaise – Titular;
b) Aline Cristina Hohn Copatti – Suplente.

II – Secretaria Municipal de Saúde:
a) Cátia Regina Backes Dezordi – Titular;
b) Marta Maschio – Suplente.

III – Setor Vigilância Sanitária e Epidemiológica:
a) Valdecir Dal Pont – Titular;
b) Cristiane Cofcewicz – Suplente.

IV – Setor da Atenção Básica:
a) Rosângela Toazza – Titular;
b) Susiana Beneli – Suplente.

V – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:
a) Diogo Álvaro Backes – Titular;
b) Ismael Baú – Suplente.

VI – Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) Luciana Kulh – Titular;
b) João Claudiomiro Nunes – Suplente.

VII – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
a) Ediane Madella – Titular;
b) Alcione Bevilacqua – Suplente.

VIII – ACIQ e Núcleo da Mulher Empresária:
a) Edilson Davi – Titular;
b) Micheli Chitolina – Suplente.

IX – Lions Clube de Quilombo:
a) Inês Brunetto Monegat – Titular;
b) Jandira Persici Zamignan – Suplente.

X – Representante do Cooperativa Aurora:
a) Monica Mascio – Titular;
b) Renan Lorenzatto – Suplente.

XI – Agência de Desenvolvimento Regional – Gerência da Saúde:
a) Ivandra Lucia Paravisi Pasinato – Titular;
b) Marejane Simionatto – Suplente

XII – Representante da Cooperativa ALFA - Silo:
a) Valmor Rodighero – Titular;
b) Ligia Chitolina – Suplente.

XIII – Comissão Municipal da Defesa Civil:
a) Taffarel Antonio Simon – Titular;
b) Joelson Moreira - Suplente.
XIV – Casa Familiar Rural:
a) Jonas Selivan – Titular;
b) Maria Campanharo – Suplente.

XV – Colégio Estadual Prof. Jurema Savi Milanez:
a) Saiomara Alessi Cassaro – Titular;
b) Sandra Regina Tuibin– Suplente.
Art. 4º Para as despesas decorrentes da organização e realização 
das atividades da Sala de Situação para Intensificação de Ações 
de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti, serão usados recursos do 
orçamento municipal em execução.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal, em 25 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicado
Em __/04/2018.
Lei Municipal nº 1087/1993

Taffarel Antonio Simon
Funcionário Designado

DECRETO Nº 127/2018 - DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603282

DECRETO Nº 127/2018 - DE 25 DE ABRIL DE 2018.
EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso XIII do Art. 65 da 
Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o disposto no Inciso 
I do Art. 32 da Lei Complementar nº 32, Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, de 05 de dezembro de 2001,

Considerando o requerimento do Servidor protocolado junto à mu-
nicipalidade sob o nº 2700/2018, datado de 17 de abril de 2018,

DECRETA:
Art.1º Fica exonerado do serviço Público Municipal Oclésio Casa-
grande, nomeado através do Decreto nº. 259/2017, de 27 de de-
zembro de 2017, ocupante do cargo de provimento em Comissão 
de Assessor, com lotação na Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo.
Art.2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto 
correrão por conta de dotações do orçamento municipal vigente.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal, 25 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em __/03/2018
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

LEI Nº 2691/2018 – DE 26 DE ABRIL 2018. 
Publicação Nº 1603262

LEI Nº 2691/2018 – DE 26 DE ABRIL 2018.
AUTORIZA FIRMAR TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE-
BRAM O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A ASSOCIAÇÃO EMPRESA-
RIAL DE QUILOMBO E REGIÃO – ACIQ OBJETIVANDO A OPERA-
CIONALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SILVANO DE PARIZ, Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em atendi-
mento ao art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 133/2018, de 
28 de março de 2018,

FAZ SABER, a todos os habitantes do Município de Quilombo, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Ter-
mo de Convênio com a Associação Empresarial de Quilombo e Re-
gião – ACIQ, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
n. 01.933.037/0001-35, com sede na Travessa Victório Broch, nº 
1012, neste Município, tendo como objetivo a conjunção de esfor-
ços entre os partícipes para a operacionalização do fornecimento 
de Vale Alimentação, através da exclusiva emissão, utilização e ad-
ministração de cartões magnéticos, denominado UTIL ALIMENTA-
ÇÃO, apto a receber crédito em dinheiro correspondente à carga 
dos cartões a ser concedido mensalmente aos Servidores Públi-
cos Municipal, em atividade do Município de Quilombo, Estado de 
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Santa Catarina, na forma do art. 2º da Lei Complementar Municipal 
n.º 133/2018, de 28 de março de 2018.
§1º Fica vinculada ao Termo de Convênio, na condição de emissora 
e administradora do cartão magnético UTIL ALIMENTAÇÃO, a Fe-
deração das Associações Empresariais de Santa Catarina – FACISC, 
inscrita no CNPJ sob o n. 78.354.636/0001-29, entidade sem fins 
lucrativos, com sede na Rua Crispim Mira nº 319, Centro, Floria-
nópolis/SC.
§2º Fica estendida a operacionalização da concessão do Vale-Ali-
mentação através da utilização do Cartão UTIL ALIMENTAÇÃO, na 
forma prevista no caput do presente artigo observada à respectiva 
Disponibilidade Orçamentária e Financeira:
1. – do Fundo Municipal de Saúde, e;
2. – aos servidores públicos municipais da Administração Direta 
que prestem serviços nas unidades especificadas no inciso I do §2 
º deste artigo em face à realização de Convênios com ônus para 
a origem.
§3º O Vale Alimentação estabelecido no caput deste artigo não 
será pago:
I – aos agentes políticos e servidores inativos.
§4º A definição a ser creditada para a carga inicial mensal dos car-
tões magnéticos para cada servidor obedecerá à disposição contida 
no art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 133/2018, de 28 de 
março de 2018.
§5º O valor nominal definido para a carga inicial mensal dos car-
tões magnéticos, será aquela estabelecida nos termos do art. 2º 
da Lei Complementar Municipal n.º 133/2018, de 28 de março de 
2018, tendo como base para o primeiro crédito a competência mar-
ço/2018.

Art. 2º Todos os procedimentos descritos na presente Lei serão 
operacionalizados sem cobrança de quaisquer taxas ou valores 
ao Município de Quilombo, ficando, portanto estabelecido CUSTO 
ZERO PARA O MUNICÍPIO e para os servidores públicos municipais.

Art. 3º O Cartão UTIL ALIMENTAÇÃO, fica vinculado ao disposto 
no art. 2º da Lei Complementar Municipal n.º 133/2018, de 28 de 
março de 2018, e eventuais alterações, sendo que qualquer dispo-
sição que seja contrário a Lei, se considera nula de pleno direto.

Art. 4º A Associação Empresarial de Quilombo e Região – ACIQ 
deverá credenciar todo e qualquer comércio legalmente constitu-
ído e legalizado e que esteja situado no território do município de 
Quilombo/SC, no qual o ramo de atividade esteja de acordo com 
o objeto deste convênio, que manifestarem o interesse no referido 
credenciamento e que atenderem os requisitos necessários para 
tal.
Parágrafo Único. A Associação Empresarial de Quilombo e Região 
– ACIQ, não poderá utilizar como condicionante para o Credencia-
mento, a prerrogativa do Comercio ser associado a ela.

Art. 5º No que couber, a celebração do Termo de Convênio previsto 
na presente Lei, obedecerá às normas estabelecidas pela Instrução 
Normativa N.TC-14/2012, de 13 de junho de 2012 e alterações.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei corre-
rão por conta de dotações específicas do orçamento vigente.

Art. 7º A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto do 
Executivo nos casos omissos.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal, em 26 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicado
Em 26/04/2018.

Lei Municipal nº 1087/1993

Taffarel Antonio Simon
Funcionário Designado

PORTARIA Nº. 508/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603290

PORTARIA Nº. 508/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Ser-
vidora Pública Municipal, Odete Maria David Paris, ocupante do car-
go de Professora de Ensino Fundamental (1º ao 5º) ano, por deter-
minação médica e conforme atestado, no dia 23 de abril de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 509/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603292

PORTARIA Nº. 509/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Ser-
vidora Pública Municipal, Rosimari Piovezan Comachio, ocupante 
do cargo de Professora de Educação Infantil, por determinação 
médica e conforme atestado, por 10 (dez) dias, de 23 de abril a 02 
de maio de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 510/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603294

PORTARIA Nº. 510/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Ser-
vidora Pública Municipal, Cristiane Cofcewicz, ocupante do cargo 
de Fiscal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, por determina-
ção médica e conforme atestado, no dia 23 de abril de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 511/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603296

PORTARIA Nº. 511/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Ser-
vidora Pública Municipal, Nalci Terezinha Fuma da Silva, ocupante 
do cargo de Agente Comunitária de Saúde, por determinação mé-
dica e conforme atestados, por 08 (oito) dias, de 20 a 27 de abril 
de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 512/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603298

PORTARIA Nº. 512/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Ser-
vidora Pública Municipal, Loreci Albani Dal’Aqua, ocupante do cargo 
de Assistente Social, por determinação médica e conforme atesta-
dos, por 04 (quatro) dias, de 24 a 27 de abril de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 514/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603303

PORTARIA Nº. 514/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERES-
SES PARTICULARES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE 
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR 
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DE INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Municipal, 
Suelen Bigolin Barboza, ocupante do cargo de Técnica em Ativida-
des Administrativas, no dia 03 de maio de 2018, no período ves-
pertino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 2737, de 24 de 
abril de 2018.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste arti-
go, as horas não trabalhadas serão descontadas na folha de paga-
mento do mês de maio de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 515/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603305

PORTARIA Nº. 515/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERES-
SES PARTICULARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE 
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR 
DE INTERESSES PARTICULARES, ao Servidor Público Municipal, 
Joel Ozecoski, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, no dia 
24 de abril de 2018, no período matutino, conforme Requerimento 
sob Protocolo N° 2730, de 23 de abril de 2018.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo 
o saldo do banco de horas do referido servidor será de 11h12min.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 516/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603306

PORTARIA Nº. 516/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA 
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, ao Servidor 
Público Municipal, Victor Garcia Gato, ocupante do cargo de Médico 
Veterinário, no dia 27 de abril, para realizar procedimento cirúrgico, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 2733, de 12 de abril de 
2018.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, o servidor deverá 
apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 02 de 
maio de 2018, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/
Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presen-
ça junto ao consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput deste 
artigo, sem que o Servidor tenha efetivado a apresentação/entrega 
do(s) documento(s) comprobatório(s)(Atestado Médico/Declara-
ção Médica ou da Instituição Médica), o período mencionado será 
considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) descontado da 
sua remuneração.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 518/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603309

PORTARIA Nº. 518/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERES-
SES PARTICULARES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE 
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR 
DE INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Municipal, 
Tairine Fernanda de Lima Hanauer, ocupante do cargo de Profes-
sora de Educação Infantil, no dia 25 de abril de 2018, no período 
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vespertino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 2738 de 24 
de abril de 2018.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste arti-
go o saldo do banco de horas da referida servidora ficará zerado.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 519/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603311

PORTARIA Nº. 519/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA 
MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal, Daiane Comunello Casagranda, ocupante do car-
go de Professora de Artes, no dia 26 de abril de 2018, para realizar 
consulta médica, conforme Requerimento sob Protocolo N° 2721, 
de 20 de abril de 2018.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá 
apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 30 de 
abril de 2018, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/
Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presen-
ça junto ao consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput deste 
artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a apresentação/en-
trega do(s) documento(s) comprobatório(s)(Atestado Médico/De-
claração Médica ou da Instituição Médica), o período mencionado 
será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) descontado 
da sua remuneração.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski

Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 520/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603312

PORTARIA Nº. 520/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA 
MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de confor-
midade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de 
julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal, Diles Dalla Riva Devise, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, no dia 27 de abril de 2018, no período 
vespertino, para realizar consulta médica, conforme Requerimento 
sob Protocolo N° 2735, de 24 de abril de 2018.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá 
apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 02 de 
maio de 2018, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/
Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presen-
ça junto ao consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput deste 
artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a apresentação/en-
trega do(s) documento(s) comprobatório(s)(Atestado Médico/De-
claração Médica ou da Instituição Médica), o período mencionado 
será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) descontado 
da sua remuneração.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 521/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603316

PORTARIA Nº. 521/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERES-
SES PARTICULARES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE 
MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso XIII do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR 
DE INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Municipal, 
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Beatriz Pasqualotto Seraglio, ocupante do cargo de Professora do 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), no dia 27 de abril de 2018, 
conforme Requerimento sob Protocolo N° 2741, de 24 de abril de 
2018.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo 
o saldo do banco de horas da referida servidora será de 41h24min.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº.513/2017 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603300

PORTARIA Nº.513/2017 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso XIII, do Artigo 65 
da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no Art. 60, 
Capítulo III da Lei Complementar nº.32 – Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001 e conforme Reque-
rimento sob protocolo nº2737 de 24 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER FÉRIAS a servidora pública municipal Suelen Bi-
golin Barbosa, no dia 04 de maio de 2018, em compensação aos 
dias que foram suprimidos devido a Portaria N°019/2016 – de 20 
de janeiro de 2016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da assinatura.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada

PORTARIA Nº.517/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603307

PORTARIA Nº.517/2018 - DE 24 DE ABRIL DE 2018.

ESTABELECE LOCAL E FIXA HORÁRIO DE TRABALHO PARA O SER-
VIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XIII do Arti-
go 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com o disposto no Artigo 18 da Lei Complementar n.º032 - Estatu-
to dos Servidores Públicos do Município e conforme Requerimento 
do Servidor, sob protocolo nº 2742, de 24 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, o Servidor Público Municipal, Jonas Selivan, 
ocupante do cargo de Professor do Ensino Fundamental (6º a 9º 
ano), para exercer suas funções, junto à Escola Municipal Santo 
Agostinho, situada na Linha Sachet, S/N, Quilombo/SC, nos seguin-
tes dias e horários:

Segunda-Feira
Das 13h às 17h30min

Terça-Feira
Das 7h30 às 11h30, 12h30min às 16h

Quarta-feira
Das 13h às 17h30min,

Quinta-feira
Das 7h30 às 11h30, 12h30min às 16h30min, 17h às 23h,

Sexta-feira
Das 7h30 às 11h30, 12h30min às 16h

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal, 24 de abril de 2018.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada
Em___/___/ _____ 
Lei Municipal 1087/1993

Alice Niedzialkoski
Funcionária Designada
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Rio das Antas

Prefeitura

RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2018 - PMRA
Publicação Nº 1603216

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2018 – PMRA
O Prefeito Municipal de Rio das Antas, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº 0031/2018 - PMRA na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 0022/2018 – PMRA, tendo como Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de ins-
talação de Câmeras de segurança com interligação via software, na modalidade Comodato, onde a empresa instala o sistema completo man-
tendo sempre em funcionamento e armazenando as imagens em cada local de instalação. Conforme Edital completo. O CREDENCIAMENTO 
E ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO será no setor de Licitações do Município, situado na Rua do Comércio, 780, Rio das 
Antas/SC, no dia 11/05/2018, respeitando os seguintes horários: Até as 09:00 horas Credenciamento e entrega dos envelopes das Propostas 
e Documentação, com início da sessão as 09h15min do mesmo dia. TIPO: Menor Preço Global. RETIRADA DO EDITAL: No site do Município 
ou no Setor de Licitações. Em caso de interesse em participar da presente licitação, favor enviar recibo de retirada do edital preenchido para 
o e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e alterações, LC 123/06, e demais legislação vigente para o 
objeto. DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em horario de expediente, ou pelo email licita@riodasantas.sc.gov.
br ou Telefone (49) 3564-0125, Ramal 22.Rio das Antas (SC), 25 de abril de 2018./Ronaldo Domingos Loss-Prefeito Municipal

RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 0023/2018 - PMRA
Publicação Nº 1603217

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIALREGISTRO DE PREÇO Nº 0023/2018 – PMRA
O Prefeito Municipal de Rio das Antas, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº 0032/2018 - PMRA na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Registro de Preço nº 0023/2018 – PMRA, tendo como Objeto: Registro de preços para contratação de 
pessoa jurídica (Posto de lavagens) prestadora de serviços em lavagens de veículo, máquinas, equipamentos e implementos do Município 
de Rio das Antas, Fundo Municipal de Saúde/FMS, demais Fundos e outros. A execução será de forma parcelada conforme a necessidade da 
contratante. Conforme Edital completo. O CREDENCIAMENTO E ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO será no setor de Licitações 
do Município, situado na Rua do Comércio, 780, Rio das Antas/SC, no dia 15/05/2018, respeitando os seguintes horários: Até as 09:00 horas 
Credenciamento e entrega dos envelopes das Propostas e Documentação, com início da sessão as 09h15min do mesmo dia. TIPO: Menor 
Preço Unitário. RETIRADA DO EDITAL: No site do Município ou no Setor de Licitações. Em caso de interesse em participar da presente 
licitação, favor enviar recibo de retirada do edital preenchido para o e-mail: licita@riodasantas.sc.gov.br. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Lei 
8.666/93, LC 123/06 e Decretos Municipais nºs 32/2007 e 13/2012. DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em 
horario de expediente, ou pelo email licita@riodasantas.sc.gov.br ou Telefone (49) 3564-0125, Ramal 22. Rio das Antas (SC), 25 de abril de 
2018./ Ronaldo Domingos Loss-Prefeito Municipal

mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
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Rio do Campo

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO 04 2018
Publicação Nº 1603506

Processo Licitatório nº 31/2018
Dispensa de Licitação nº 04/2018
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EX-
TENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, PARA O MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO/SC DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
Aprovo a justificativa da Comissão Permanente de Licitações, constante do processo administrativo em epigrafe , a vista das exposições 
motivadas neste documento, e levando-se em consideração o alto e relevante interesse público municipal quanto à parte econômica e social 
da questão, com base no art. 24, inciso XXX da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, ratifico este Processo de Dispensa de Licitação, autorizo 
a efetiva contratação com a Empresa EPAGRI – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A., 
nos termos deste instrumento e da proposta apresentada.
Publique-se e após cinco dias ausente qualquer impugnação, tome-se as providencias para a realização do Contrato.
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Rio do Oeste

Prefeitura

DECRETO 2313_2018
Publicação Nº 1602985

DECRETO Nº 2313 DE 24 DE ABRIL DE 2018

“DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE RIO DO OESTE”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições do art. 65, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º Fica declarado PONTO FACULTATIVO no dia 30 (trinta) de abril de 2018 (segunda-feira) para todo o funcionalismo público municipal 
de Rio do Oeste, em virtude do Feriado Nacional do Dia do Trabalhador, que ocorre no dia subsequente, retomando-se as atividades normais 
no dia 02 (dois) de maio de 2018.

Art. 2º Excetua-se do disposto do artigo anterior, o funcionamento da Secretaria de Ind., Com., Tur. e Esportes e da Secretaria de Educação 
e Cultura, cujos servidores nelas lotados exercerão suas atividades normalmente.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Oeste (SC), 24 de abril de 2018.
HUMBERTO PESSATTI
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no diário oficial dos municípios.

DECRETO 2314_2018
Publicação Nº 1603043

DECRETO N° 2314 DE 24 DE ABRIL DE 2018

Suplementa dotações orçamentárias para o FMS utilizando o excesso de arrecadação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições, e pelo que lhe confere o art. 1º da Lei nº 2193 de 28/03/2018.
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias constantes no Anexo I do presente decreto no valor total de R$ 73.008,87 (setenta 
e três mil, oito reais e oitenta e sete centavos).
Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos o excesso de arrecadação, conforme Anexo II do presente decreto, no valor de R$ 73.008,87 
(setenta e três mil, oito reais e oitenta e sete centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 25/04/2018.

Rio do Oeste – SC, 24 de abril de 2018
HUMBERTO PESSATTI
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Diário Oficial do Município

FLÁVIO MALIKOSKI
Secretário da Administração

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
DECRETO Nº 2314/2018
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 6
Unidade Orçamen-
tária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 601

Função: SAÚDE 10

Sub-função: ATENÇÃO BÁSICA 301

Programa: ATENDIMENTO À SAÚDE 601
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Atividade Atenção Básica 2017

FONTE DOS RECURSOS

Código Descrição do Vínculo Valor

1380043 Incremento Temporário PAB 73.008,87

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

3000 DESPESAS CORRENTES 73.008,87

3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.008,87

3390 APLICAÇÕES DIRETAS 73.008,87

1380043 Incremento Temporário PAB (Ref. 271) 73.008,87

TOTAL 73.008,87

ANEXO II
Excesso de Arrecadação por Fonte
Decreto 2314/2018

ESPECIFICAÇÃO
Acumulado de Janeiro até abril/2018
Meta Receita Suplementado Saldo

417180311150000 Incremento temporário do componente de 
custeio do PAB – Fonte 1380043 Incremento temporário PAB 0,00 345.381,87 272.373,00 73.008,87
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Rio do Sul

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2018
Publicação Nº 1603819

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2018 Pregão Presencial Nº 38/2018 Validade: 12 Meses Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 
dois mil e dezoito o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL por meio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, 
situado na 25 DE JULHO Nº. 1, CENTRO, cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 83.102.574/0001-06, abaixo assinado, 
nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propos-
tas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2018, RESOLVE registrar os valores oferecidos para 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO 
E SERVIÇOS DE SONDAGENS., pelo período de até 12 meses, conforme consta no Anexo I do Edital do(a) Pregão Presencial, que passa a 
fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes 
às empresas e seus representantes:
Participantes Presentes CPF/CNPJ
GEOMAPA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 03.339.646/0001-96
GREIDE ENGENHARIA LTDA EPP, neste ato representado por IRONE ALDO MAURISENZ 00.894.553/0001-35
AZIMUTE ENGENHARIA LTDA ME, neste ato representado por RAFAEL SCHREIBER 80.095.425/0001-60
SC ENGENHARIA E GEOTECNOLOGICA LTDA-EPP, neste ato representado por RAUL HEICHSEN 05.039.594/0001-68

CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 
PLANIALTIMÉTRICO E SERVIÇOS DE SONDAGENS., em um prazo que se estende até 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, 
através do Sistema de Registro de Preços, para uso da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, de acordo com as especificações e quan-
titativos abaixo estimados:
Fornecedor: 427241 - GREIDE ENGENHARIA LTDA EPP
Item Descrição Unidade Marca Qtde. Item Valor Unitário Valor Total

1

O objeto da presente lici-
tação é a contratação de 
serviços de levantamento 
topográfico, planialtimétri-
co e cadastral para fins de 
implantação de infraestru-
tura viária. Secretaria de 
Planejamento.

" " 1.000.000,00000 R$0,2335 R$233.500,0000

2

O objeto da presente 
licitação é a contratação 
de serviços de sondagem 
geotécnica a trado ou 
percussão, com ensaios, 
para reconhecimento do 
subsolo. Secretaria de 
Planejamento.,

" " 3.000,00000 R$23,4992 R$70.497,6000

Total do Fornecedor: R$303.997,6000
Total Geral dos Itens: R$303.997,6000

 1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de até 12 meses é de R$303.997,60 (trezentos e três mil, 
novecentos e noventa e sete e sessenta) 
Rio do Sul (SC), 18 de Abril de 2018 GREIDE ENGENHARIA LTDA EPP
IRONE ALDO MAURISENZ
CONTRATADA

JOSE EDUARDO ROTHBARTH THOME
Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 070/2018
Publicação Nº 1603028

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 070/2018
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, INCLUÍDOS SERVIÇOS E MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AS-
FÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RODOVIA LAURO PAMPLONA, SERRA ITOUPAVA. 
E, EXECUÇÃO DE OBRA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – LUMINOTÉCNICO (INTERSEÇÃO 
ENTRE O POSTO BRASÍLIA – RUA DOS VEREADORES – RODOVIA LAURO PAMPLONA), NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC.

REGIMENTO: Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 28/05/2018, às 08h30min, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h00min do dia 28/05/2018, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: 
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

A íntegra deste edital pode ser retirada também pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendi-
mento – licitações.

Rio do Sul (SC), 25 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

FÁBIO ALEXANDRINI
Secretário Municipal de Infraestrutura

EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018
Publicação Nº 1603744

1º EDITAL DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018

A Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC, torna público e faz saber que, por determinação de seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ EDUARDO 
ROTHBARTH THOMÉ, procedeu a seguinte alteração no Edital de Pregão Presencial Nº 059/2018:

1 – DO OBJETO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE INFRA-
ÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA 
SEU ADEQUADO USO, CONFORME DISCRIMINADO NOS ANEXOS DESTE EDITAL.

Fica ALTERADA a descrição do OBJETO, que passa a ter a seguinte redação:

Item Quantidade Medida Especificações

01 01 U

EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ALTA PRESSÃO, ''AIRLESS'', MOVIDO A 
GASOLINA, MONTADO SOBRE CHASSI CONTENDO 3 OU 4 RODAS, SENDO 2 TRASEI-
RAS SOBRE EIXO FIXO, E UMA DIANTEIRA SOBRE EIXO MÓVEL DOTADO DE COMAN-
DO MANUAL (GUIDÃO). BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE TINTA, ACIONADA POR UMA 
EMBREAGEM ELETRÔNICA, COM NO MÍNIMO 3000 PSI (228 BARES). DE PRESSÃO 
MÍNIMA COM VAZÃO MÍNIMA DE 3,2 LITROS POR MINUTO. SUPORTE PARA RECEBER 
RECIPIENTE DE TINTA QUE POSSIBILITE UTILIZAR A MESMA EMBALAGEM DOS FA-
BRICANTES DE TINTA DE DEMARCAÇÃO. DUAS PISTOLAS PARA APLICAÇÃO DE TINTA, 
DUAS MANGUEIRAS DE ¼ SENDO UMA DE 2 E A OUTRA DE 15 METROS DE COMPRI-
MENTO. TODAS QUE SUPORTEM NO MÍNIMO 4.000 PSI (LIBRAS) DE PRESSÃO, DOIS 
BICOS DE DEMARCAÇÃO PARA FAIXAS DE 10 A 20 CENTÍMETROS DE LARGURA. UM 
EXTENSOR DE 50 CENTÍMETROS. UMA GUIA PARA ALINHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 
DO OPERADOR. OBSERVAÇÕES: COMPATIBILIDADE DE TINTAS: VISCOSAS TINTAS 
PARA SINALIZAÇÃO, BAIXO VOC, A BASE DE ÁGUA, ALQUIDICA E EMBORRACHADAS - 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 105H X 80L X 152C- PESO APROXIMADO: 65 KG

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

A íntegra deste edital pode ser retirada também pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendi-
mento - licitações

http://www.riodosul.sc.gov.br/
http://www.riodosul.sc.gov.br
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Rio do Sul, 25 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004.2018
Publicação Nº 1603396

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2018

“DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL EM FAVOR DA REDE FEMININA 
DE COMBATE AO CÂNCER DE RIO DO SUL, OBJETIVANDO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA ENTIDADE.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 32, da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, torna público o extrato da justificativa de dispensa de realização de chamamento público, 
nos seguintes termos:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que prevê dispensa de realização do 
chamamento público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de SAÚDE, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que prevê que se considera 
organização da sociedade civil, entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus diretores eventuais resultados auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social;

CONSIDERANDO que a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER atende ao previsto no artigo 2º, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, ou seja é entidade privada sem fins lucrativos, que aplica integralmente o resultado de suas atividades na 
consecução do objeto social e que presta atividade voltada a serviços de assistência social;

DECLARA:

Pelos motivos anteriormente narrados e, tendo em vista a necessidade de cooperação financeira entre o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL em 
favor da REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, objetivando AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA ENTIDADE, 
conforme Plano de Trabalho, se mostra recomendável a dispensa da realização do processo de chamamento público, sendo formalizado 
Termo de Colaboração diretamente com a entidade privada sem fins lucrativos, que realizará a execução da presente parceria, em confor-
midade com o Plano de Trabalho firmado, bem como prestará contas e será submetida à aplicação dos demais dispositivos da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Desta feita, atendendo a dispositivo legal previsto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, concede-se prazo 
de cinco dias, a contar da data da publicação da presente justificativa, com a minuta do Termo de Colaboração, para impugnação que será 
analisada em até cinco dias da data do respectivo protocolo.

Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa do chamamento público, e será imediatamente iniciado 
o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

A dispensa de chamamento público não afasta a aplicação dos demais dispositivos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, prin-
cipalmente no tocante ao atendimento do Plano de Trabalho e a prestação de contas da entidade sem fins lucrativos.

GABINETE DO PREFEITO
16 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018
Publicação Nº 1603198

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 062/2018

O Município de Rio do Sul (SC), Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, leva ao conheci-
mento dos interessados, que fica inexigível a licitação, consoante o abaixo exposto:

Objeto: Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, descritas no Plano Anual de Trabalho - PAT.

Valor: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

Contratada: Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI

Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Razões de justificativa de inexigibilidade: Art. 26, parágrafo único, Incisos I, II, III e IV da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Rio do Sul, 23 de abril de 2018
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 324/DGP
Publicação Nº 1603065

PORTARIA Nº.0324/DGP

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio 
do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o 
inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 
309 de 01/12/2015, MARCELO BOMDARDIERI DA ROSA, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de MOTORISTA DE VEÍ-
CULO LEVE, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo 
Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso 
Público n. 002/2015.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 04 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Dcb

RESOLUÇÃO Nº 11.2018.CMDCA, DE 20 DE ABRIL DE 
2018.

Publicação Nº 1603955

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 11/2018/CMDCA
Dispõe sobre pagamento de 50% para quatro apresentações te-
atrais, com o tema: Enfrentamento ao Abuso e Violência contra 
Crianças e Adolescentes “Nosso Segredo”.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere as Leis 
Complementares nº 287/2014, 288/2014, 314/2016 e 361/2017.

CONSIDERANDO, a meta quatro do plano de ação e aplicação do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o 
ano de 2017;

CONSIDERANDO, que o teatro visa conscientizar as pessoas sobre 
a importância de prevenir e denunciar possíveis casos de violação 
de direitos, e de empoderar crianças e adolescentes para que pos-
sam identificar sinais de abuso e exploração sexual;
CONSIDERANDO, que é obrigação de todos prevenirem a ocorrên-
cia de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, 
conforme o Art. 70 do ECA;

CONSIDERANDO, a plenária do dia 17 de abril de 2018 que deli-
berou sobre o pagamento de 50% para quatro apresentações te-
atrais, com o tema: Enfrentamento ao Abuso e Violência contra 
Crianças e Adolescentes “Nosso Segredo”.

RESOLVE:
Art. 1º - Efetuar pagamento de 50% através do Fundo Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA para quatro 
apresentações teatrais, sendo o valor a ser pago de R$ 3.995,00 
(três mil novecentos e noventa e cinco reais), para a Empresa Ivite 
Zomar Quincoses dos Santos, inscrita no CNPJ: 20.298.658/0001 
– 39, localizada no endereço Rua Jose de Souza Castro nº 1.323, 
sala 2 Olaria, Camaquã – RS;

Paragrafo Único: As apresentações aconteceram no dia 22/05 de 
manhã ás 08h30min e ás 10 horas no Centro Educacional Prefeito 
Luiz Adelar Soldatelli – CEPLAS; á tarde ás 15 horas na Escola 

Modelo Ella Kurth e a noite ás 19h30min no Residencial Marcolino 
Martinho Felippe.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação.
Rio do Sul, 20 de abril de 2018.
PATRÍCIA L. P. DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CMDCA

RESUMO DO CONTRATO Nº 049/2018
Publicação Nº 1603500

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROVI-
MENTO DE SISTEMAS Nº 049/2018

Pregão Presencial 021/2018

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Abase Sistemas e Soluções Ltda

Objeto: Contratação de empresa para prover sistema de gestão da 
Secretaria de Educação. Rio do Sul/SC.

Valor: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais);

Prazo de Fornecimento: 12 (doze) meses.

Recurso: 85.02.2037.33903999

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 19 de março de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº 069/2018
Publicação Nº 1603275

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
069/2018
Dispensa de Licitação 055/2018

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
SC – SEBRAE/SC

Objeto: Prestação de Serviços para o Desenvolvimento de um pro-
jeto lógico para o novo sistema SIGAT para o Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina que passará a ser chamado de SAFE (Sis-
tema Automatizado de Fiscalização de Edificações).

Valor: R$ 40.091,43 (quarenta mil e noventa e um reais e quarenta 
e três centavos);

Prazo de Entrega: 24 (vinte e quatro) meses.

Recurso: 82.01.2011.33903999

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei de Licitações 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Rio do Sul/SC, 13 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004.2018, REDE 
FEMININA DE COMBATE AO CANCER

Publicação Nº 1603394

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍ-
PIO DE RIO DO SUL, COM INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, REDE 
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, ATRAVÉS DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA COOPERAÇÃO, OBJETIVANDO AU-
XILIAR NA MANUTENÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DA ENTIDA-
DE.

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede 
na Praça 25 de Julho, nº 01 – Centro, em Rio do Sul – SC, neste ato 
representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH 
THOMÉ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede na Rua Tuiuti, nº 154 – Centro, em Rio do Sul – SC, 
neste ato representada pela Secretária, Sra. SUELI TEREZINHA DE 
OLIVEIRA, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e a 
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – RFCC, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 83.547.828/0001-91, 
com sede na Av. Oscar Barcelos, nº 505/503 – centro, em Rio do 
Sul – SC, neste ato representada pelo sua presidente Sra. MARILU 
ALTIVA MATTOS MURARA, doravante denominada simplesmente 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presen-
te Termo de Colaboração, de acordo com as normas contidas na 
Constituição Federal e com fundamento na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014, mediante as cláusulas e condições seguin-
tes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Colaboração tem por objetivo auxiliar e ga-
rantir a segurança e qualidade no atendimento à mulher portadora 
de câncer, bem como, prestar um serviço preventivo, visando um 
atendimento humanizado com qualidade tecnológica, profissional e 
ética. Assim, o presente convênio tem o condão de executar ações 
para fortalecimento financeiro e econômico, auxiliando no custeio 
de pessoal, conforme Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Compete ao MUNICÍPIO:
a) Efetuar o repasse dos recursos financeiros, à medida que libera-
dos pelo município de Rio do Sul, e de acordo com o cronograma 
de desembolso do Plano de Trabalho;
b) Prestar orientação técnica e supervisionar a execução do(s) pro-
grama(s) que esteja(m) relacionado(s) com o objeto deste convê-
nio;
c) Solicitar informações sobre atendimentos, compra de materiais e 
medicamentos, quando necessário, e no encaminhamento fornecer 
documentos;
d) Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste 
convênio, conforme mencionado na Cláusula Primeira;
e) A execução do presente Termo de Colaboração será acompa-
nhada por representante do MUNICÍPIO, que anotará em regis-
tro próprio toda a ocorrência relacionada à execução do objeto, 
adotando as medidas necessárias para à regularização das falhas 
observadas;
f) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parce-
ria, o qual será submetido à comissão de monitoramento e avalia-
ção designada, que o homologará, independentemente da obri-
gatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, de acordo com o estabeleci-
do no artigo 59, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
g) Providenciar a publicação deste Termo de Colaboração no prazo 

e na forma da Lei, às suas expensas;
h) O MUNICÍPIO realizará sempre que possível, pesquisa de sa-
tisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os 
resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do 
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na orientação e 
no ajuste das atividades definidas;
i) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto 
no caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade.

II – Compete à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Executar, direta ou indiretamente, o projeto descrito na Cláusula 
Primeira, mobilizando recursos humanos, materiais e financeiros 
necessários para tal fim;
b) Contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente 
Termo de Colaboração, para efeito de prestação de contas;
c) Abrir conta específica para o Termo de Colaboração para depó-
sito das importâncias;
d) Encaminhar ao MUNICIPIO, a prestação de contas dos recursos 
recebidos, conforme as normas vigentes, e do TCE/SC;
e) Na execução do Programa, observar, cumprir e fazer cumprir as 
determinações emanadas pelo MUNICÍPIO;
f) Declarar não ter como dirigente membro de Poder ou do Minis-
tério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o 
termo de colaboração estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, co-
lateral ou afinidade até o 2º grau;
g) Comprovar a ausência das vedações importas pelo artigo 39, 
incisos IV, V e VI, todos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014;
h) Não utilizar os recursos recebidos do MUNICÍPIO, inclusive os 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, em finalidade di-
versa da estabelecida neste Termo de Colaboração, ainda que em 
caráter de emergência;
i) Promover as aquisições constantes do Plano de Trabalho apro-
vado, observado os princípios inerentes à utilização de valores e 
bens públicos, entre os quais o da legalidade, da legitimidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia, de acordo com o artigo 5º, da Lei Fede-
ral nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
j) A comprovação das despesas efetuadas se dará por notas fiscais 
e demais documentos comprobatórios, revestidos das formalidades 
legais, os quais deverão conter, além da descrição do bem ou do 
serviço adquirido, expressa menção ao número do Termo de Cola-
boração, seguido do ano;
k) O documento emitido deve ser legível, sem rasuras, e constar 
certificação do responsável pelo recebimento das mercadorias ou 
serviços prestados;
l) Apresentar relatórios em instrumentos indicados pelo MUNICÍ-
PIO de execução físico-financeira deste Termo de Colaboração, 
compatível com a liberação dos recursos transferidos, assim como 
relatórios técnicos quantitativos e qualificativos sobre a execução 
do objeto sempre que solicitado e na forma exigida;
m) Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento admi-
nistrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
n) Divulgar na internet e em locais visíveis de sua sede social e 
do estabelecimento em que exerça suas ações todas as parcerias 
celebradas com o MUNICÍPIO, de acordo com o artigo 11, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
o) Responsabilizar-se exclusivamente, pelo pagamento dos encar-
gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados 
à execução do objeto previsto neste Termo de Colaboração, não 
implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administra-
ção pública pela inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre 
o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução;
p) Dar livre acesso aos agentes da administração pública, do 
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controle interno e do Tribunal de Contas aos documentos e às in-
formações relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de 
execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FI-
NANCEIROS

Os recursos para execução do objeto deste Termo de Colaboração, 
no montante de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), 
que serão alocados conforme Plano de Trabalho aprovado, obede-
cendo a seguinte distribuição:

a) R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), em 12 par-
celas de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em 12 parcelas.
40.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.078 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 Despesas Correntes
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos
Vínculo 01020000
Os recursos transferidos deverão ser obrigatoriamente depositados 
em instituição bancária oficial, nos termos do artigo 51, da Lei Fe-
deral nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Os recursos depositados e mantidos na conta bancária específica 
deste Termo de Colaboração, enquanto não empregados na sua 
finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de pou-
pança.

A movimentação dos recursos será realizada mediante transferên-
cia eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final e à obri-
gatoriedade do depósito em sua conta bancária.

Quando demonstrado a impossibilidade física de pagamento me-
diante transferência eletrônica, no âmbito desta parceria, poderá 
ser realizado o pagamento em espécie.

Os rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto 
desta parceria, estando sujeitos às mesmas condições de presta-
ção de contas exigidas para os recursos transferidos nesta parceria.

A liberação dos recursos financeiros ficará condicionada a apresen-
tação das certidões exigidas na legislação em vigor.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração é de 12 
(doze) meses, contados a partir da sua publicação.

A vigência da parceria poderá ser rescindida, solicitada pela ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente formalizada e justifi-
cada, e apresentado ao MUNICÍPIO em, no mínimo 30 (trinta) dias 
de antecedência do termo inicialmente previsto.

A prorrogação de prazo de vigência será de ofício, no atraso de li-
beração de recursos financeiros, por parte do MUNICÍPIO, limitado 
ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de contas é um procedimento de acompanhamento 
sistemático da parceria com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CI-
VIL para demonstração de resultados, que conterá elementos que 
permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a exe-
cução integral do objeto e o alcance com os resultados previstos.

As fases de apresentação das contas pela ORGANIZAÇÃO DA SO-
CIEDADE CIVIL e de análise e manifestação conclusiva das contas, 

iniciam-se concomitantemente com a liberação da parcela dos re-
cursos financeiros e terminam com a avaliação final das contas e 
demonstração de resultados.

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar presta-
ção de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento 
do cumprimento das metas.

O prazo final para o envio da prestação de contas será de 90 (no-
venta) dias para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e de 150 
(sessenta e cinquenta) dias para o MUNICÍPIO, contados do encer-
ramento da Parceria, ou no final de cada exercício, se a duração da 
parceria exceder um ano, nos termos da Lei Federal nº 13.019/14. 
No caso de o encerramento do prazo recair em feriado ou final de 
semana, o mesmo ficará automaticamente para o primeiro dia útil 
subsequente.

Para a apresentação das contas, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL deverá trazer as informações nos relatórios e documentos a 
seguir descritos:
a) Relatório de execução do objeto do Termo de Colaboração, ela-
borado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, contendo as 
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do ob-
jeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcan-
çados;
b) Relatório de execução financeira do Termo de Colaboração, com 
a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 
vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumpri-
mento de metas e resultados.

CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVA-
LIAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na alínea “h”, do artigo 35, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a Comissão de Moni-
toramento de Avaliação, será designada por Decreto e realizará o 
monitoramento e avaliação da presente parceria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DA PARCERIA

Em cumprimento ao disposto na alínea “g”, do artigo 35, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o Gestor da presente 
parceria será designado por Decreto.

O Gestor da parceria utilizará para o monitoramento e avaliação, os 
relatórios emitidos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e de 
visitas técnicas realizadas “in loco”.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parce-
ria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos ao MUNICÍPIO no prazo improrrogável de 30 (trinta 
dias), sob pena de imediata instauração de tomada de contas es-
pecial do responsável, providenciada pela autoridade superior.

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá, ainda, restituir ao 
MUNICÍPIO, o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida;
b) Quando não for executado o objeto do Termo de Colaboração;
c) Quando ocorrer qualquer fato do qual resulte prejuízo ao Erário.

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, ficará obrigada a recolher 
à conta do MUNICÍPIO o valor corrigido dos recursos recebidos, 
quando não comprovar a sua aplicação na consecução do objeto 
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da Parceria.

CLÁUSULA NONA – DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS

Os bens adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo pre-
sente instrumento, passarão a incorporar ao patrimônio da ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e após aprovação de contas final 
do presente Termo de Colaboração, desde que a ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL assegure a continuidade das ações do pro-
jeto sem ônus para o MUNICÍPIO, conforme Plano de Trabalho 
previamente aprovado e, assegure a continuidade do Projeto de 
atendimento proposto inicialmente, e ainda serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, sendo que deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na hipó-
tese de sua extinção, nos termo da Lei Federal nº 13.019/14.

Não havendo interesse por parte da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA-
DE CIVIL em assegurar a continuidade das ações do projeto, os 
bens remanescentes adquiridos com recursos desta parceria, após 
a consecução do objeto, retornarão ao patrimônio do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O presente Termo de Colaboração poderá ser rescindido por de-
núncia precedida de notificação no prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias, por desinteresse unilateral ou consensual, bem como, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente 
quando constatadas as seguintes situações:
a) Má execução ou inexecução da parceria;
b) A verificação das circunstâncias que ensejam a instauração de 
tomada de contas especial.

Ocorrendo a denúncia ou qualquer das hipóteses que implique em 
rescisão ficam os partícipes responsáveis pelas obrigações decor-
rentes no prazo em que tenha vigido este instrumento, creditando-
lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

Na ocorrência de rescisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
deverá quitar os débitos assumidos em razão da parceria, relativos 
ao período em que ela estava vigente.

Nos casos de má execução ou não execução do objeto da parceria 
pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, o MUNICÍPIO, para as-
segurar o atendimento de serviços essenciais à população, poderá:
a) Retomar os bens públicos eventualmente cedidos para a execu-
ção do objeto desta parceria;
b) Assumir diretamente ou transferir a responsabilidade pela exe-
cução do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

São vedadas despesas à conta dos recursos do presente Termo de 
Colaboração:
a) Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.
b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com 
recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei 
específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

É vedada a realização de pagamentos antecipados com recursos da 
parceria, sendo possível pagamentos em parcelas aos fornecedores 
de bens e prestadores de serviços contratados pela ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 
e com as normas da Lei Federal nº 13.019/2014 garantida a prévia 
defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguin-
tes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária da participação em chamamento público 
e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e enti-
dades do MUNICÍPIO, pelo período de 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para participar em chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no item “b” desta Cláusula.

As sanções estabelecidas nos itens “b” e “c” desta cláusula são de 
competência exclusiva do MUNICÍPIO, conforme o caso, facultado 
a defesa do interessado no respectivo processo, podendo a reabili-
tação ser requerida após dois anos de sua aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

As solicitações, comunicações e registro de ocorrências referentes 
ao presente instrumento deverão ser feitas via ofício e deverão ser 
entregues à Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por 
Decreto, contendo o número do Termo de Colaboração e o ano.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Os partícipes, neste ato, elegem o Foro da Comarca de Rio do 
Sul, para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, 
estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução ad-
ministrativa.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que surta seus ju-
rídicos e legais efeitos.

Rio do Sul (SC), 16 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

MARILU ALTIVA MATTOS MURARA
Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Testemunhas:
Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

TERMO DE CONVOCAÇÃO MARCELO BOMDARDIERI 
DA ROSA

Publicação Nº 1603092

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) MARCELO BOMDARDIERI DA ROSA é com satisfação 
que procedemos a convocação de V. Sª., para que se apresente 
no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal 
de Rio do Sul, a fim de iniciar os procedimentos para a posse do 
cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE, 40 HORAS, conquistado 
por meio do Concurso Público nº 002/2015, homologado por meio 
do Decreto nº 5148 de 15/02/2016 e suas retificações posteriores.

Salientamos que V. Sª foi nomeado (a) por meio da Porta-
ria n. 0324/DGP de 04/04/2018, publicada no Diário Oficial dos 
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Municípios – DOM, em 26/04/2018. Conforme § 1º, do Art. 14, da 
Lei Complementar n° 309/2015, V. Sª deverá tomar posse do cargo 
no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação da 
portaria de nomeação.

Considerações importantes:

1) Toda a documentação deverá ser entregue no Departamento de 
Gestão de Pessoas para análise. Após analisada a documentação 
é que será agendado o exame admissional e será fornecido auto-
rização para abertura de conta (caso não possua conta no Banco 
Bradesco).
2) O candidato nomeado deverá providenciar os exames abaixo re-
lacionados e tão logo os tenha em mãos, deverá entrar em contato 
com o Departamento de Gestão de pessoas para agendar o Exame 
Admissional.
3) O candidato nomeado deverá se atentar ao prazo que possui 
para Tomar Posse (30 dias a contar da publicação da portaria de 
nomeação). Somente poderá tomar posse o candidato que estiver 
com toda a documentação entregue e aprovada pelo Departamen-
to de Gestão de Pessoas.

Exames a serem apresentados ao Médico Perito, para o exame 
admissional, CUSTEADOS PELO CANDIDATO:
Nome do Cargo Exames necessários

Todos os cargos

1. HEMOGRAMA COMPLETO;
2. GLICEMIA;
3. VDRL;
4. RX TORAX e DA COLUNA LOMBO-SACRA;
5. ECG (acima 40 anos);
6. CREATININA;
7. LAUDO DO PSIQUIATRA;
8. RX DE BACIA
9. CARTEIRA DE VACINAÇÃO ATUALIZADA 
PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 
SAÚDE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
FEMININO.

Rio do Sul, 25 de abril de 2018.

Departamento de Gestão de Pessoas
Divisão de Desenvolvimento profissional

Confirmação Recebimento (Assinatura):

TOMADA DE PREÇO Nº 068/2018
Publicação Nº 1603063

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 068/2018

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS, EXECUÇÃO INDIRETA DO TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
PARA EXECUÇÃO DE PISO PARA A QUADRA ESPORTIVA DO CEI 
WILLY SCHLEUMER - BAIRRO TABOÃO, RIO DO SUL/SC

REGIMENTO: Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 17/05/2018, às 08h00min, 
no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h30min do dia 17/05/2018, 

no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta 
a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte 
endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, 
centro, Divisão de Suprimentos.

A íntegra deste edital pode ser retirada também pelo sítio eletrôni-
co da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu autoa-
tendimento – licitações.

Rio do Sul (SC), 20 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária de Educação

TOMADA DE PREÇO Nº 069/2018
Publicação Nº 1602996

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 069/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 
EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA EXPEDICIONÁRIO ALE-
ANDRO STÉDILE, BAIRRO ITOUPAVA, EM RIO DO SUL/SC.

REGIMENTO: Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 16/05/2018, às 08h00min, 
no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h30min do dia 16/05/2018, 
no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta 
a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte 
endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, 
centro, Divisão de Suprimentos.

A íntegra deste edital pode ser retirada também pelo sítio eletrôni-
co da Prefeitura Municipal www.riodosul.sc.gov.br no menu autoa-
tendimento – licitações.

Rio do Sul (SC), 24 de abril de 2018.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

FÁBIO ALEXANDRINI
Secretário Municipal de Infraestrutura

http://www.riodosul.sc.gov.br/
http://www.riodosul.sc.gov.br/
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Rio dos Cedros

Prefeitura

    LEI ORDINÁRIA Nº 1.990, DE 24 DE ABRIL DE 
2018.   ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES

Publicação Nº 1604018

LEI ORDINÁRIA Nº 1.990, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Ce-
dros, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º. Fica anulada no orçamento vigente a dotação orçamentária 
a seguir demonstrada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
001 – Diretoria do Serviço Rodoviário Municipal
0026.0782.0020.2008 – Manutenção dos Serviços Rodoviários
333900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Rec. Ordinários) 
......................... 66.631,48

Total ........................................................................................
.................................. 66.631,48

Art.2º. Com a soma da anulação do artigo anterior, fica suplemen-
tada a dotação orçamentária a seguir demonstrada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
003 – Diretoria de Obras e Serviços Urbanos
0017.0512.0020.2044 – Manutenção da Coleta Seletiva de Lixo
344900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Rec. Ordinários) 
......................... 66.631,48

Total ........................................................................................
.................................. 66.631,48

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio dos Cedros, 24 de abril de 2018.
MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito de Rio dos Cedros

A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma 
regulamentar
em 24 de abril de 2018.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete

2º TA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  Nº 159/2017  
DE 28/08/2017 DATA: 17/04/2018 PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 79/2017. MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO  CONTRATO: MÁXIMA 
ATACADISTA EIRELI OBJETO: ACRÉSCIMO DO ITEM 
19

Publicação Nº 1603977

2º TA ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2017 DE 
28/08/2017
DATA: 17/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2017. MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL TIPO COMPARAÇÃO: Por Item JULGAMENTO: Menor 
Preço
CONTRATO: MÁXIMA ATACADISTA EIRELI
OBJETO: ACRÉSCIMO DO ITEM 19
INÍCIO: 17/04/2018
TÉRMINO: 28/08/2018
VALOR: Nos termos da Cláusula Segunda do Termo Aditivo.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018 DATA: 
23/04/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO 
COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO CONTRATO: INOVA ARTEFATOS DE  CIMENTO 
LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 1603980

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018
DATA: 23/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO
CONTRATO: INOVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO
INÍCIO: 23/04/2018
TÉRMINO: 22/04/2019
VALOR: Nos termos do Processo Licitatório nº 24/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018 DATA: 
23/04/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO 
COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO CONTRATO: 3A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI EPP OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 1603981

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018
DATA: 23/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO
CONTRATO: 3A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO
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INÍCIO: 23/04/2018
TÉRMINO: 22/04/2019
VALOR: Nos termos do Processo Licitatório nº 24/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2018 DATA: 
23/04/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO 
COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO CONTRATO: JUNIOR MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULICOS LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 1603983

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2018
DATA: 23/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO
CONTRATO: JUNIOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 
LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO
INÍCIO: 23/04/2018
TÉRMINO: 22/04/2019
VALOR: Nos termos do Processo Licitatório nº 24/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018 DATA: 
23/04/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO 
COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO CONTRATO: OURO PRETO MINERAÇÃO LTDA  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 1603987

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018
DATA: 23/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO
CONTRATO: OURO PRETO MINERAÇÃO LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO
INÍCIO: 23/04/2018
TÉRMINO: 22/04/2019
VALOR: Nos termos do Processo Licitatório nº 24/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 DATA: 
23/04/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – TIPO 
COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: MENOR 
PREÇO CONTRATO: CONCRERIO ARTEFATOS DE 
CIMENTO LTDA ME  OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Publicação Nº 1603991

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018
DATA: 23/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO
CONTRATO: CONCRERIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO
INÍCIO: 23/04/2018
TÉRMINO: 22/04/2019
VALOR: Nos termos do Processo Licitatório nº 24/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018 
DATA: 24/04/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
05/2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – 
TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO CONTRATO: ELBER INDÚSTRIA 
E REFRIGERAÇÃO LTDA  OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE UMA CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS

Publicação Nº 1604013

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018
DATA: 24/04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2018 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL – TIPO COMPARAÇÃO: POR ITEM – JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO
CONTRATO: ELBER INDÚSTRIA E REFRIGERAÇÃO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBIS PARA USO 
E COLOCAÇÃO NA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE DO 
CENTRO.
INÍCIO: 24/04/2018
TÉRMINO: 24/07/2018
VALOR: Nos termos do Processo Licitatório nº 05/2018

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2018.  ABRE CREDITO 
SUPLEMENTAR – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Publicação Nº 1603966

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CREDITO SUPLEMENTAR – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Ce-
dros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de-
vidamente autorizado pelo artigo 8º Inciso I da Lei Municipal nº 
1.971 de 21 de novembro de 2017.
DECRETA:
Art.1º. Fica suplementada por conta do excesso de arrecadação do 
corrente exercício a dotação orçamentária abaixo relacionada até 
o limite de:
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Cedros
10 – Secretaria de Saúde e Bem Estar Social
001 – Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Cedros
0010.0303.0152.2088 – Cisamvi - Medicamentos
333930000000000 – Aplic.Dir.Cons.Públ. (1.380.601 – Tr. Sus/
União AFM Saúde)..3.958,00

Total ................................. 3.958,00

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 13 de abril de 2018.
MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na for-
ma regulamentar em 13 de abril de 2018.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete
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DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2018.  ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

Publicação Nº 1603968

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPERÁVIT

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Ce-
dros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de-
vidamente autorizado pelo artigo 8º Inciso III da Lei Municipal nº 
1.971 de 21 de novembro de 2017.
DECRETA:
Art.1º. Fica suplementada por conta do Superávit financeiro apura-
do no exercício anterior a dotação orçamentária abaixo relacionada 
até o limite de:

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Cedros
10 – Secretaria de Saúde e Bem Estar Social
001 – Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Cedros
0010.0303.0152.2088 – Cisamvi - Medicamentos
333930000000000 – Aplic.Dir.Cons.Públ. (3.386.400 – Transf. Sus/
União PAB) ....... 2.800,00

Total ........................................................................................
........................................ 2.800,00

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 13 de abril de 2018.
MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito Municipal
O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na for-
ma regulamentar em 13 de abril de 2018.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2018.  ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR – REMANEJAMENTO

Publicação Nº 1603970

DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – REMANEJAMENTO

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Ce-
dros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e devi-
damente autorizado pelo artigo 7º da Lei Municipal nº 1.971 de 21 
de novembro de 2017.
DECRETA:
Art.1º. Fica remanejado dentro do respectivo projeto/atividade o 
valor da dotação abaixo relacionada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
De:
05 – Secretaria de Educação
002 – Educação Básica
0012.0365.0050.2011 – Manutenção de Creches
333900000000000 – Aplic. Dir. (1.190.000 – Tr. Fundeb/Fundef 
(Outr.Desp.Ens.).4.300,00

Para:
05 – Secretaria de Educação
002 – Educação Básica
0012.0365.0050.2011 – Manutenção de Creches
344900000000000 – Aplic. Dir. (1.190.000 – Tr. Fundeb/Fundef 
(Outr.Desp.Ens.).4.300,00

Total ........................................................................................

.................................... 4.300,00

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 16 de abril de 2018.
MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito Municipal
O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na for-
ma regulamentar em 16 de abril de 2018.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete

DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 2018.  ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR – REMANEJAMENTO

Publicação Nº 1603973

DECRETO DE 17 DE ABRIL DE 2018.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – REMANEJAMENTO

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Ce-
dros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e devi-
damente autorizado pelo artigo 7º da Lei Municipal nº 1.971 de 21 
de novembro de 2017.
DECRETA:
Art.1º. Fica remanejado dentro do respectivo projeto/atividade o 
valor da dotação abaixo relacionada até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
De:
04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
001 – Diretoria do Serviço Rodoviário Municipal
0026.0782.0020.2008 – Manutenção dos Serviços Rodoviários
333900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Recursos Ordiná-
rios) .................. 47.572,00

Para:
04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
001 – Diretoria do Serviço Rodoviário Municipal
0026.0782.0020.2008 – Manutenção dos Serviços Rodoviários
344900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Recursos Ordiná-
rios) .................. 47.572,00

Total ........................................................................................
.................................. 47.572,00

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 17 de abril de 2018.
MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito Municipal
O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na for-
ma regulamentar em 17 de abril de 2018.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 605

EDITAL DE RETIFICAÇÃO A FIM DE ALTERAR O 
HORÁRIO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 28/2018 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
- TIPO DE LICITAÇÃO: POR ITEM - FORMA DE 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO - FINALIDADE: 
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO 
DE RIO DOS CEDROS.

Publicação Nº 1603912

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2018
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Tipo de Licitação: Por Item
Forma de Julgamento: Menor Preço
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO 
DE RIO DOS CEDROS.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I
O MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, em conformidade com a le-
gislação e normas pertinentes, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, o presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO a fim de 
ALTERAR O HORÁRIO DE ABERTURA:

Informamos que o horário de abertura foi alterada, sendo confor-
me abaixo:
Recebimento do credenciamento, envelope de proposta e envelope 
de habilitação:
Data: 10/05/2018 Horário: 08:45h
Início da Sessão Pública e abertura dos envelopes de propostas:
Data: 10/05/2018 Horário: 09:00h
Rio dos Cedros, 24 de Abril de 2018.

MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 1.991, DE 24 DE ABRIL DE 2018.  
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES

Publicação Nº 1604016

LEI ORDINÁRIA Nº 1.991, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Prefeito Municipal de Rio dos Ce-
dros, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º. Ficam anuladas no orçamento vigente as dotações orça-
mentárias a seguir demonstradas até o limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
003 – Diretoria de Obras e Serviços Urbanos
0028.0843.0020.0002 – Manutenção da Dívida Fundada Serviços 
Urbanos
346900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Rec. Ordinários) 
....................... 200.000,00

07 – Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Eventos
003 – Diretoria de Esportes
0027.0812.0100.2055 – Manutenção das Atividades do Desporto
333500000000000 – Transf. Inst. Priv. s/ Fins Lucr. (1.000.000 – 
Rec. Ordinários).1.350,00

Total ........................................................................................
................................ 201.350,00

Art.2º. Com a soma das anulações do artigo anterior, ficam suple-
mentadas as dotações orçamentárias a seguir demonstradas até o 
limite de:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
03 – Secretaria de Fazenda
005 – Diretoria de Agricultura, Fomento Agropecuário e do Meio 
Ambiente
0020.0606.0110.2017 – Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura
333500000000000 – Transf. Inst. Priv. s/ Fins Lucr. (1.000.000 – 
Rec. Ord.) ........ 27.750,00
333900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Rec. Ordinários) 
......................... 22.250,00

04 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
003 – Diretoria de Obras e Serviços Urbanos
0015.0451.0020.1004 – Pavimentação de Ruas e Avenidas
344900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Rec. Ordinários) 
....................... 150.000,00

07 – Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Eventos
002 – Diretoria de Cultura
0013.0392.0090.2009 – Manutenção do Fundo Municipal de Cul-
tura
333900000000000 – Aplic. Diretas (1.000.000 – Rec. Ordinários) 
........................... 1.350,00

Total ........................................................................................
................................ 201.350,00

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio dos Cedros, 24 de abril de 2018.
MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito de Rio dos Cedros

A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma 
regulamentar
em 24 de abril de 2018.
Margaret Silvia Gretter
Diretora de Gabinete
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS 
- EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 29/2018 - 
TIPO DO JULGAMENTO: MENOR PREÇO - TIPO DE 
COMPARAÇÃO: POR ITEM, COM A FINALIDADE DE 
SELECIONAR PROPOSTA OBJETIVANDO O REGISTRO 
DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI´S 
PARA OS FUNCIONÁRIOS.

Publicação Nº 1603890

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
Extrato do Edital de Pregão Nº 29/2018
Tipo do Julgamento: Menor Preço
Tipo de Comparação: Por Item

O Município de Rio dos Cedros, estabelecido na Rua Nereu Ramos, 205, 
Centro - Rio dos Cedros - SC, informa que realizará licitação na modali-
dade de Pregão RP, com a finalidade de selecionar proposta objetivando 
O REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI´S PARA OS 
FUNCIONÁRIOS, conforme especificações constantes do edital. Rege a 
presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, 
o Decreto Municipal nº. 2.279/2007, a Lei Complementar nº. 123/2006 e 
demais legislações aplicáveis. Serão observados os seguintes horários e 
datas para os procedimentos que seguem: Recebimento do envelope de 
proposta e do envelope de habilitação: Data: 11/05/2018 - Hora: 08:45. 
Início da Sessão Pública e abertura dos envelopes de propostas: Data: 
11/05/2018 - Hora: 09:00. O Edital e seus anexos poderão ser extraídos 
através do site www.riodoscedros.sc.gov.br no link Licitações. As dúvidas 
pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento de 
Licitações na Rua Nereu Ramos, nº 205, Centro, Rio dos Cedros - SC, pelo 
telefone: (47) 3386-1050 ramal 2006 ou ainda pelo e-mail: licitacao@
riodoscedros.sc.gov.br.

Rio dos Cedros, 25 de abril de 2018.

Rafael Nones Roseli Samagaia Miria Eliete Schmid Floriani
Secretario de Obras Secretaria de Educação Secretaria de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018 - MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL - FINALIDADE: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Publicação Nº 1603946

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão de Licitações, 
designada através da Portaria nº 1/2018.
HOMOLOGO
Nesta data a referida decisão e constante das atas em anexo, con-
siderando vencedor(es) da licitação, objeto do processo licitatório 
nº 24/2018, o(s) licitante(s):
Vencedores
Fornecedor Itens
OURO PRETO MINERACAO LTDA 67
R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais)
Fornecedor Itens

Vencedores
CONCRERIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 
ME

2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 60

R$ 112.491,00 (cento e doze mil e quatrocentos e noventa e um reais)
Fornecedor Itens

3A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP 1, 3, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 65, 66

R$ 55.895,20 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 
vinte centavos)
Fornecedor Itens

JUNIOR MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLI-
COS LTDA ME

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 62, 63, 64

R$ 6.798,35 (seis mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco 
centavos)
Fornecedor Itens
INOVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 11, 68
R$ 64.100,00 (sessenta e quatro mil e cem reais)

 Rio dos Cedros, 23 de abril de 2018.

MARILDO DOMINGOS 
FELIPPI
Prefeito Municipal
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Salto Veloso

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2018
Publicação Nº 1603914

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATO N.º ........ : 0012/2018
CONTRATANTE ....... : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
CONTRATADO ........ : FLÁVIA BIAVA LUVISON
OBJETO ................... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
VIGÊNCIA ................ : 03/04/2018 a 04/06/2018
AMPARO LEGAL....: LEI MUNICIPAL Nº 1.516/2014
FUNÇÃO ................... : ATENDENTE DE CRECHE
LOCAL ...................... : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA...: 40 HORAS
SALÁRIO BASE ......: R$ 1.342,76

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0013/2018
Publicação Nº 1603919

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATO N.º ........ : 0013/2018
CONTRATANTE ....... : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
CONTRATADO ........ : GABRIELA DOS SANTOS
OBJETO ................... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
VIGÊNCIA ................ : 03/04/2018 a 21/12/2018
AMPARO LEGAL....: LEI MUNICIPAL Nº 1.516/2014
FUNÇÃO ................... : AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
LOCAL ...................... : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA...: 40 HORAS
SALÁRIO BASE ......: R$ 1.154,68

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018
Publicação Nº 1603923

CONTRATO DE TRABALHO EMERGENCIAL
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATO N.º ........ : 0014/2018
CONTRATANTE ....... : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO
CONTRATADO ........ : RICARDO CHAGAS BASSAN
OBJETO ................... : ADMISSÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL
VIGÊNCIA ................ : 10/04/2018 a 27/04/2018
AMPARO LEGAL....: LEI MUNICIPAL Nº 1.516/2014
FUNÇÃO ................... : MÉDICO
LOCAL ...................... : SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA 
SOCIAL
CARGA HORÁRIA...: 20 HORAS
SALÁRIO BASE ......: R$ 8.214,90

EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA  Nº 0001/2018
Publicação Nº 1603361

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO
EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 0001/2018

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL 
DE CONCORRENCIA PÚBLICA 0001/2018, que se realizará confor-
me dispõe Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislação vigente e pertinente à matéria.
Objeto: A presente concorrência pública visa outorgar concessão 
para a exploração do bar e bolão, localizados no imóvel público 
denominado Centro Esportivo Municipal, localizado na Travessa das 
Flores, n. 151, edificação de 806 m2, neste município de Salto 
Veloso, assim como a manutenção de todo o mobiliário e limpeza 
integral do imóvel, conforme edital
Entrega dos Envelopes: 13/06/2018 até as 09h00min.
Abertura: 13/06/2018, às 09h15min.
Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Munici-
pal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flo-
res, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 25 de Abril de 2018.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 197/2018
Publicação Nº 1603901

PORTARIA N° 197 DE 19 DE ABRIL DE 2018.

ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARATER TEMPORÁRIO NO MUNICÍ-
PIO DE SALTO VELOSO – SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANA ROSA ZANELA, Prefeita Municipal de Salto Veloso - SC, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições em conformidade 
com a Lei N° 1516 de 10 de outubro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º Admitir o Sr. JOSÉ VALDENIR BULIN para prestar servi-
ços em caráter temporário, na Secretaria Municipal de Transporte, 
Obras e Urbanismo, na função de MOTORISTA CLASSE III, 40 ho-
ras semanais.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Salto Veloso - SC, 19 de abril de 2018.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 198/2018
Publicação Nº 1603904

PORTARIA Nº. 198 DE 20 DE ABRIL DE 2018.

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVI-
DORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANA ROSA ZANELA, Prefeita Municipal de Salto Veloso-SC no uso 
de suas atribuições Legais e em conformidade com os artigos 71, 
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73 e 75 da Lei nº. 570/91 de 10/10/1991,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica prorrogada nos termos da Lei acima mencionada, a 
Licença Para Tratamento de Saúde, para a Sra. MARIA DO CARMO 
TASCA NAVA, pelo período de 06/04/2018 a 10/10/2018, totalizan-
do 188 dias, conforme atestado médico e pericia médica, partes 
integrantes da presente portaria.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 06/04/2018.

Art 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Salto Veloso - SC, em 20 de abril de 2018.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 199/2018
Publicação Nº 1603907

PORTARIA Nº. 199, DE 20 DE ABRIL DE 2018.

PRORROGA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVI-
DORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANA ROSA ZANELA, Prefeita Municipal de Salto Veloso-SC. No uso 
de suas atribuições Legais e em conformidade com os artigos 71, 
73 e 75 da Lei nº. 570/91 de 10/10/1991,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica prorrogada nos termos da Lei acima mencionada, a 
Licença Para Tratamento de Saúde, para a Sra. LUISA SARTOREL 
PEREIRA, pelo período de 06/04/2018 a 03/10/2018, totalizando 
181 dias, conforme atestado médico e perícia médica, partes inte-
grantes da presente portaria.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 06/04/2018.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.

Salto Veloso - SC, em 20 de abril de 2018.

.

ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 200/2018
Publicação Nº 1603910

PORTARIA Nº 200 DE 23 DE ABRIL DE 2018.

REVOGA PORTARIA N° 137 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANA ROSA ZANELA, PREFEITA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO-SC, 
usando das atribuições de seu cargo, da prerrogativa da Adminis-
tração Pública de rever os seus atos administrativos, destes não se 
originam direitos conforme redação da Súmula 473 do STF, bem 
como, observando o princípio da autotutela,

RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Portaria n° 137 de 22 de fevereiro 2018, publi-
cada no DOM/SC edição n° 2469, em 06 de março de 2018, que 

concedia progressão funcional horizontal por tempo de serviço e 
desempenho e cursos de aperfeiçoamento nos termos da Lei Com-
plementar 003/2005, à servidora MARISA ELZA SPAGNOL TRENTO, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Orientadora de Educa-
ção Especial, pós graduada, nível “K”.

Art. 2º A revogação da portaria deve-se ao fato da Administração 
ter concedido erroneamente a progressão funcional por intermédio 
da portaria nº 137/2018 para letra “K”, quando na verdade a servi-
dora deveria estar na letra “J”.

Art. 3º Esta portaria possui efeitos retroativos a contar de 
22/02/2018.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria 
nº 137/2018.

Salto Veloso - SC, 23 de abril de 2018.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal
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Santa Cecilia

Prefeitura

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 046/2018
Publicação Nº 1603949

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 - FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Alessandra Aparecida Garcia, torna público aos interessados, que realizará Licitação Pública, na mo-
dalidade de Pregão Presencial para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza e higiene hospitalar em 
geral, destinados à manutenção das unidades de saúde do município, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme relação, quantitativos 
e especificações constantes no edital e em seus anexos. Melhores informações e cópia do presente edital na integra, poderão ser obtidas 
junto ao departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília das 08h30min às 12h00min e das 13h30min as 17h30min, ou 
pelo Telefone (49) 3244-2032.
E-mail: licitacoes@santacecilia.sc.gov.br ,site: www.santacecilia.sc.gov.br.

Os documentos para credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Santa Cecília-SC, à Rua João Goetten Sobrinho, 555, centro, Santa Cecília, SC, até 
o horário limite de 09h00min do dia 11/05/2018.

O início da sessão pública de processamento do pregão será ás 09h15min do dia 11/05/2018

Santa Cecília, 25 de Abril de 2018.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

mailto:licitacoes@santacecilia.sc.gov.br
http://www.santacecilia.sc.gov.br
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Santa Rosa de Lima

Prefeitura

RESULTADO DO PREGÃO 06/2018 FMS
Publicação Nº 1603203

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA

RESULTADO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.
EMPRESA VENCEDORA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA E METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA.
VALOR HOMOLOGADO: R$ 34.669,83
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06 de abril de 2018.
Santa Rosa de Lima, em 06 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR LTDA.
CNPJ/MF: 00.802.002/0001-02.
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.047,29
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018 ou enquanto durar o estoque 
da quantidade licitada, sempre atendendo ao disposto na Lei das 
Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 06 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: METROMED COMERCIO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/MF: 83.157.032/0001-22.
VALOR DO CONTRATO: R$ 20.622,54
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018 ou enquanto durar o estoque 
da quantidade licitada, sempre atendendo ao disposto na Lei das 
Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 06 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

RESULTADO DO PREGÃO 07/2018 FMS
Publicação Nº 1603204

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA

RESULTADO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 07/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE MÉDICO 
GERIATRA PARA ATENDER ATRAVÉS DE CONSULTAS/SESSÕES 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
EMPRESA VENCEDORA: LONGEVIVER SERVIÇOS MÉDICOS EIRE-
LI.
VALOR HOMOLOGADO: R$ 50.400,00
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 18 de abril de 2018.
Santa Rosa de Lima, em 18 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE MÉDICO 
GERIATRA PARA ATENDER ATRAVÉS DE CONSULTAS/SESSÕES 
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: LONGEVIVER SERVIÇOS MÉDICOS EIRE-
LI.
CNPJ/MF: 29.742.895/0001-11
VALOR DO CONTRATO: R$ 50.400,00
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018, com possível prorrogação, 
conforme o Edital de Licitações. Sempre atendendo o disposto na 
Lei das Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 06 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

RESULTADO DO PREGÃO 09/2018 FMS
Publicação Nº 1603206

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA

RESULTADO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA DURANTE O EXER-
CÍCIO DE 2018.
EMPRESA VENCEDORA: GERMANO MOTOS LTDA, COMERCIO DE 
PNEUS OENNING LTDA, MODELO PNEUS LTDA E CP COMERCIAL 
S/A.
VALOR HOMOLOGADO: R$ 16.560,00
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25 de abril de 2018.
Santa Rosa de Lima, em 25 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O FUNDO 
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MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: GERMANO MOTOS LTDA
CNPJ/MF: 10.453.888/0001-71.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.256,00
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018, ou enquanto durar o estoque 
da quantidade licitada, sempre atendendo ao disposto na Lei das 
Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 25 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA DURANTE O EXER-
CÍCIO DE 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA.
CNPJ/MF: 03.725261/0001-67.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.524,00
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018, ou enquanto durar o estoque 
da quantidade licitada, sempre atendendo ao disposto na Lei das 
Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 25 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA DURANTE O EXER-
CÍCIO DE 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: MODELO PNEUS LTDA.
CNPJ/MF: 94.510.682/0001-26.
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.040,00
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018, ou enquanto durar o estoque 
da quantidade licitada, sempre atendendo ao disposto na Lei das 
Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 25 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2018
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA O FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DE LIMA DURANTE O EXER-
CÍCIO DE 2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima.
CNPJ/MF: 82.926.593/0001-86.
EMPRESA CONTRATADA: CP COMERCIAL S/A.
CNPJ/MF: 08.888.040/0009-80.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.740,00
VIGÊNCIA: O presente Contrato é celebrado por prazo determi-
nado, até 31 de dezembro de 2018, ou enquanto durar o estoque 
da quantidade licitada, sempre atendendo ao disposto na Lei das 
Licitações.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 25 de abril de 2018.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal
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Santa Rosa do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº 026, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603953

Decreto nº 026, de 25 de abril de 2018.

Nomeia Leiloeiro notório para realizar leilão dos bens móveis do 
patrimônio público do município de Santa Rosa do Sul e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 52º da lei Orgânica do Muni-
cípio de Santa Rosa do Sul e da Lei Federal nº 8.666/93, especial-
mente o art. 25 e suas alterações e da IN 113/10;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr. DANIEL ELIAS GARCIA, matrícula AARC 
306, com escritório a Rua Henrique Laje, nº 2201, na cidade de 
Criciúma, SC, matriculado regularmente na Junta Comercial do Es-
tado de Santa Catarina, JUCESC, como Leiloeiro convidado por sua 
notória e comprovada experiência, para realizar Leilões dos bens 
móveis e imóveis do Patrimônio Público Municipal, declarados in-
servíveis pelos Decretos nº 013, de 20 de fevereiro de 2018, cuja 
alienação foi Autorizada pela Câmara Municipal e pela Lei n°1071, 
de 24 de abril de 2018.

Art. 2º O Leiloeiro está rigorosamente em dia com suas obrigações 
e nada receberão do Município pelos serviços prestados.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de abril de 2018.
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER
Secretário da Administração e Finanças

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE 
CHAMAMENTO Nº 005/2018

Publicação Nº 1603974

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO nº 
005/2018

REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento 
Público é a celebração de parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS AGRI-
CULTORES FAMILIARES DO EXTREMO SUL- AGRISUL, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.638.579/0001-76, com sede na Estrada Geral 
Bela Vista, s/n, na cidade de Santa Rosa do Sul, por meio da forma-
lização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade 
de interesse público e recíproco, para o período de 02/05/2018 à 
31/12/2018, que envolve a transferência de recursos financeiros 
à referida organização da sociedade civil - OSC no valor de R$ 
30.300,00 (trinta mil e trezentos reais, conforme condições estabe-
lecidas no Termo de Colaboração.
DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública 
Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, “resumem-se 
num único objetivo: o bem da coletividade administrada.”
Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realiza-
dos pelo Município, necessitando para atingir o “bem comum”, 

estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.
É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque 
com a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO EXTRE-
MO SUL- AGRISUL, pois além dos relevantes trabalhos registrados, 
é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, 
alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência. Um dos 
fatores desse resultado é a efetiva participação popular, que de 
maneira direta fiscaliza, mas está presente na própria execução em 
suas diretorias e conselhos.
Nesta ótica a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 
EXTREMO SUL- AGRISUL, desenvolve há mais de 09 (nove) anos, 
atividades voltadas a promover o desenvolvimento rural sustentá-
vel através de assistência técnica, capacitação, diversificação, or-
ganização e representação.
Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária 
a presente celebração do Termo de Parceria, de acordo com o dis-
posto na Lei 13.019/2014, o que no caso está presente todos os 
requisitos para a Dispensa do Chamamento Público, fundamentado 
no art. 30, VI, do mesmo Diploma Legal.
Santa Rosa do Sul, 23 de abril de 2018. Wilfried Hemmer, Secretá-
rio de Administração e Finanças

LEI Nº 1070 DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603617

LEI Nº 1070 DE 19 DE ABRIL DE 2018.

Dá denominação a Rua que especifica e dá outras providências.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Santa Rosa 
do Sul, SC, faz saber a todos os habitantes do Município que o Ple-
nário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei:

Art.1º A "Rua que especifica, denominar-se-á doravante de “Rua 
Eufrásio Silva de Souza”.
Parágrafo único. A Rua mencionada neste artigo inicia no eixo da 
Rua Fermino Pedro Raupp, sentido 55º (cinquenta e cinco graus) 
N/W (Norte/Oeste), e se estende até onde se prolongar futura-
mente.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei cor-
rem por conta de dotação própria do orçamento da Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Rosa do Sul.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de abril de 2018.
Nelson Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Wilfried Hemmer
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1071, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603621

LEI Nº 1071, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Autoriza a alienação dos bens móveis que menciona e dá outras 
providências.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Santa Rosa 
do Sul, SC, faz saber a todos os habitantes do Município que o Ple-
nário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, median-
te Leilão, os bens imóveis a seguir descritos, de propriedade do 
Município de Santa Rosa do Sul/SC, no estado em que se encon-
tram, considerados inservíveis para o serviço a que se destinam:

LOTE 01: 01 (Um) Automóvel Montana ano/modelo 2011/2012, 
placas MLD 6689, RENAVAM 404926738, cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 11.000,00.

LOTE 02: 01 (Um) ônibus, MB 1620, ano/modelo 1997/1997, diesel, 
placas JNW 9902, REVAVAM 676253679, cor branca, 44 lugares.
AVALIAÇÃO: R$ 6.000,00.

LOTE 03: 01 (Um) Ônibus MB 1314, Ano/Mod. 1992/1992, Placas 
MDN9860, RENAVAM 541214912, Cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 9.600,00.

LOTE 04: 01 (Um) Ônibus Rodoviário Volvo B58, Ano/Mod. 
1987/1987, Placas AFV 7588, RENAVAM 521214912, Cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 7.000,00.

LOTE 05: 01 (Um) Automóvel Vectra, Ano/Mod. 1999/1999, Placas 
KEA 6575, RENAVAM 718538579, Cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 500,00.

LOTE 06: 01 (Um) Automóvel Celta Life, Ano/Mod. 2009/2010, Pla-
cas MFX9215, RENAVAM 149569645, Cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 6.800,00.

LOTE 07: 01 (Um) Automóvel Classic LS, Ano/Mod. 2012/2013, 
Placas MJW6045, RENAVAM 478686803, Cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 7.000,00.

LOTE 08: 01 (Um) Automóvel Classic LS, Ano/Mod. 2011/2012, 
Placas MLD6659, RENAVAM 417064772, Cor branca.
AVALIAÇÃO: R$ 6.500,00.

LOTE 09: 01 (Um) Trator agrícola TT 4030 NEW HOLLAND, ano 
2008, cor azul.
AVALIAÇÃO: R$ 13.500,00.

LOTE 10: 04 (Quatro) sucatas de veículos.
AVALIAÇÃO: R$ 1.200,00.

Art. 2º Os preços mínimos de venda de cada lote relacionados 
no Art. 1º, serão fixados pela Comissão de Avaliação, designada 
pelo Prefeito Municipal, pelo Decreto nº 011, de 14 de fevereiro 
de 2018, e conforme Termo de Inservibilidade 001/2018, que será 
anexado a Licitação e que fará parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de abril de 2018.
Nelson Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Wilfried Hemmer
Secretário de Administração e Finanças
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Santa Terezinha do Progresso

Prefeitura

DECRETO MUNICIPAL N. 59/2018
Publicação Nº 1603007

DECRETO Nº 059/2018
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDORA PÚBLICA 
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
art. 41, incisos V e VII da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Fica pelo presente Decreto exonerada a pedido da ser-
vidora Adriane Maria Spiscker, matrícula 12874/05, do cargo de 
Professora de Ensino Fundamental 20 horas, lotada na Secretaria 
de Educação.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso 
- SC,
em 24 de Abril de 2018.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

DECRETO MUNICIPAL N.60/2018
Publicação Nº 1603908

DECRETO Nº 060/2018

CONSTITUI COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TESTE SELE-
TIVO Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmen-
te aquelas contidas no inciso VII, do artigo 41, da Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Acompanhamento do Teste 
Seletivo Nº 001/2018.

Art. 2º - Ficam nomeados os membros integrantes da Comissão de 
Acompanhamento do Teste Seletivo Nº 001/2018, conforme segue:
I –– REGINA JOANA MARAN - Presidente;
II –– JULIANA DAL MAGO - Secretária;
III ––ANA MARIA BROLL - Membro;
IV – SIMONE MÁRCIA MÜLLER - Membro;
V – KELI JOHJNER - Membro;
VI – RUTIANE BINOTTO - Membro;
VII – ADEMIR PEDRO COSTA – Membro;
VIII – SELMAR MAGRO - Membro;

Art. 3º - Os membros nomeados pelo presente decreto terão a 
atribuição de acompanhar a realização do Teste Seletivo, a cargo 
da empresa Alternative Concursos Eirelle Me, bem como, resolver 

os casos omissos do Edital.

Art. 4º - Os membros desta Comissão não serão remunerados pelo 
desempenho de suas funções e prestarão serviços considerados 
relevantes ao Município.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso 
- SC,
em 24 de Abril de 2018.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

PORTARIA MUNICIPAL N. 50/2018
Publicação Nº 1603929

PORTARIA N°050/2018
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA 218/2016, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
art.41, incisos VII, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto no Decreto Municipal 55/2018.
RESOLVE

Art.1°. Fica revogada a portaria 218/2016 de 21 de outubro de 
2016.

Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso 
- SC,
em 16 de Abril de 2018.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

PORTARIA MUNICIPAL N. 51/2018
Publicação Nº 1603933

PORTARIA N°051/2018
CONCEDE GRATIFICAÇAO A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedida gratificação a servidora pública municipal 
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Iva Adriana Schlösser Segueto, matrícula 719-6, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Contador, no percentual de 20% (vinte 
por cento) sobre o vencimento base, pela execução da contabili-
dade do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Municipal 
86/97.

Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso 
- SC,
em 16 de Abril de 2018.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

PORTARIA MUNICIPAL N. 52/2018
Publicação Nº 1603935

PORTARIA N°052/2018
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA MUNI-
CIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedido Adicional de Insalubridade, a servidora pú-
blica municipal Sra. Keli Johner, matrícula n° 7960/01, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Farmacêutica, no percentual de 
20% (vinte por cento) a ser aplicado sobre o menor vencimento 
do município, a partir de 01 de Abril de 2018, conforme decisão 
prolatada nos Autos do Processo n° 0300493-60.2016.8.24.0013.

Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 01 de Abril de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso 
- SC,
em 16 de Abril de 2018.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

PORTARIA MUNICIPAL N. 53/2018
Publicação Nº 1603937

PORTARIA N°053/2018
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR MUNI-
CIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
art. 41, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedido Adicional de Insalubridade, ao servidor pú-
blico municipal Sr. Idelir Sebastião Secchi, matrícula n° 841/01, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Escava-
deira Hidráulica, no percentual de 40% (quarenta por cento) a ser 
aplicado sobre o menor vencimento do município, a partir de 01 de 
Abril de 2018, conforme decisão prolatada nos Autos do Processo 
n° 0300555-03.2016.8.24.0013.

Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos ao dia 01 de Abril de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso 
- SC,
em 16 de Abril de 2018.
DERLI FURTADO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

PROCESSO LICITATÓRIO - 38/2018 PREGÃO 
PRESENCIAL  26/2018

Publicação Nº 1603518

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 38/2018
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 
26/2018

O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC, Esta-
do de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. Derli Furtado, 
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que as 
13:30 horas do dia 10 de Maio de 2018, na sede da Municipalidade, 
fará realizar Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
– Registro de Preço, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE REDE DE 
PROTEÇÃO, FIO EM NYLON PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ES-
PORTES DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO Sob o sistema de 
registro de preços.
O processo será regido pelas Leis Federais, nº. 8666/93, e suas 
alterações posteriores e em especial ao contido no Edital. A íntegra 
do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de 
expediente, junto a comissão de Licitações do Município, sito a Av. 
Tancredo Neves, 337, na cidade de Santa Terezinha do Progresso 
– SC, Telefone (49) 36570001, e-mail:compras@staterezinhapro-
gresso.sc.gov.br ou pelo site www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br.
Santa Terezinha do Progresso – SC – 25 de abril de 2018
Derli Furtado
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  39/2018 TOMADA DE 
PREÇO Nº 06/2018

Publicação Nº 1603844

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 39/2018
TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2018

O MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC, Esta-
do de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. Derli Furtado, 
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que as 
08:00 horas do dia 11 de Maio de 2018, na sede da Municipalida-
de, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA 
DO PROGRESSO/SC -
O processo será regido pelas Leis Federais, nº. 8666/93, e suas 
alterações posteriores e em especial ao contido no Edital. A íntegra 
do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de 
expediente, junto a comissão de Licitações do Município, sito a Av. 
Tancredo Neves, 337, na cidade de Santa Terezinha do Progresso 
– SC, Telefone (49) 36570001, e-mail:compras@staterezinhapro-
gresso.sc.gov.br ou pelo site www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br.
Santa Terezinha do Progresso – SC – 25 de abril de 2018
Derli Furtado
Prefeito Municipal

http://www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br
http://www.staterezinhaprogresso.sc.gov.br
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Santiago do Sul

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018  CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CADASTRO MUNICIPAL 
IMOBILIÁRIO E ACORDO PARA PARCELAMENTO

Publicação Nº 1603855

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018

CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CADASTRO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO E ACORDO PARA PARCELAMENTO

CREDOR: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa a Rua Angelo Toazza, nº 
600, centro, nesta cidade de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n°01.612.781/0001-38, representado pelo 
Prefeito Muncipal, Sr. JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 950.918,909-04, residente e domiciliado na 
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 739, Centro, na cidade de Santiago do Sul-SC, ao final assinado;

DEVEDOR: ADEMIR FUSINATTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 027.835.399-18, residente e domiciliado na Rua Serafin Elos 
Bertaso, 1300-D, bairro Esplanada, Chapecó/SC, na qualidade de inventariante e responsável pelos bens de Avelino Carmelindo Fusinatto:

IMÓVEL: Lote Urbano n° 14, da Quadra n° 31, com área de 240,00m², matriculada no Registro de Imóveis de Quilombo sob o nº 8.659, 
localizada no perímetro urbano da cidade junto a Rua Benedito Toazza, n° 164, com uma casa de alvenaria de 42,00m² de área, construída 
através do Programa Novo Bairro.

VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$10.000,00 (dez mil reais).

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente instrumento particular "Contrato de Confissão de Dívida de Cadastro Municipal Imobiliário e Acordo 
para Parcelamento" o DEVEDOR supra referido e qualificado, na qualidade de beneficiário do Programa Habitacional do Município CREDOR, 
confessa que deve a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para com a Fazenda Municipal, decorrente dos encargos de contrapartida 
integralizados pelo Poder Público Municipal em razão da unidade habitacional recebida nos termos da Lei Municipal nº 520/2010, de 05 de 
novembro de 2010:

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica transacionado o débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acima transcrito.

CLÁUSULA TERCEIRA - O DEVEDOR compromete-se a pagar ao CREDOR o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a partir de 10 de março de 
2018, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas de R$ 50,00 (cinquenta reais), que serão reajustadas anualmente pelo menor 
índice oficial divulgado pelo Governo Federal, acumulado no período de março do exercício anterior a fevereiro do exercício corrente.

Parágrafo primeiro. O pagamento das parcelas deverá ser feito até o dia 10 de cada mês, subsequente ao vencido, junto à agência bancária 
credenciada ou indicada pelo Município CREDOR.

Parágrafo segundo. O atraso no pagamento de parcela incidirá multa e juros aplicado aos demais tributos de acordo com o Código Tributário 
Municipal.

Parágrafo terceiro. A falta de pagamento de 03 (três) prestações consecutivas implicará o cancelamento automático do presente contrato, 
independentemente de prévio aviso ou notificação, sendo que o DEVEDOR estará sujeito à demanda judicial competente, para o pagamento 
do saldo devedor.

CLÁUSULA QUARTA - O DEVEDOR ficará isento do pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano durante o período dos encargos 
previstos na cláusula terceira, conforme o disposto no § 7° do Art. 3° da referida Lei Municipal n° 520/2010, de 05 de novembro de 2010.

CLÁUSULA QUINTA - Elegem o foro da Comarca de Quilombo (SC), para dirimir as dúvidas que possam surgir do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente em 02(duas) vias de mesmo teor, na presença de duas testemunhas para 
que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Santiago do Sul-SC, 15 de fevereiro de 2018.
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI    ADEMIR FUSINATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL  DEVEDOR
CREDOR

TESTEMUNHAS:

1 .............................................................................. 

2 .............................................................................. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO)  PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CADASTRO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO E ACORDO PARA 
PARCELAMENTO

Publicação Nº 1603857

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
(PRIMEIRO TERMO ADITIVO)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CADASTRO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO E ACORDO PARA PAR-
CELAMENTO

CREDOR: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa a Rua Angelo Toazza, nº 
600, centro, nesta cidade de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n°01.612.781/0001-38, representado pelo 
Prefeito Muncipal, Sr. JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 950.918,909-04, residente e domiciliado na 
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 739, Centro, na cidade de Santiago do Sul-SC, ao final assinado;
DEVEDOR: ADEMIR FUSINATTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 027.835.399-18, residente e domiciliado na Rua Serafin Elos 
Bertaso, 1300-D, bairro Esplanada, Chapecó/SC, na qualidade de inventariante e responsável pelos bens de Avelino Carmelindo Fusinatto:

IMÓVEL: Lote Urbano n° 14, da Quadra n° 31, com área de 240,00m², matriculada no Registro de Imóveis de Quilombo sob o nº 8.659, 
localizada no perímetro urbano da cidade junto a Rua Benedito Toazza, n° 164, com uma casa de alvenaria de 42,00m² de área, construída 
através do Programa Novo Bairro.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente Termo Aditivo é correção do valor inicial de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que segundo índices 
oficiais atualmente é de R$ 7.108,80 (sete mil, cento e oito reais e oitenta centavos).
Parágrafo primeiro: Fica transacionado o débito de R$ 7.108,80 (sete mil, cento e oito reais e oitenta centavos) a partir de 10 de abril de 
2018, em 86 parcelas mensais e sucessivas de R$ 82,66 (oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), que serão reajustadas anualmente 
pelo menor índice oficial divulgado pelo Governo Federal, acumulado no período de março do exercício anterior a fevereiro do exercício 
corrente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Elegem o foro da Comarca de Quilombo (SC), para dirimir as dúvidas que possam surgir do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente em 02(duas) vias de mesmo teor, na presença de duas testemunhas para 
que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Santiago do Sul-SC, 09 de março de 2018.
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI    ADEMIR FUSINATTO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL  DEVEDOR
CREDOR

TESTEMUNHAS:

1 .............................................................................. 

2 .............................................................................. 

ERRATA - EXTRATO CONTRATO 14-2018 - REEQUILIBRIO COMBUSTIVEL - CASANOVA
Publicação Nº 1603378

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
ERRATA EXTRATO CONTRATUAL – TERMO ADITIVO
Contrato Nº 14/2018
Cont. Principal 01/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
Contratada CASANOVA, LORENZETTI & CIA LTDA
Objeto Reequilíbrio de valor de combustíveis.
Vigência 19 de abril à 30 de junho de 2018.
Valor R$ 370,06 ( Trezentos e setenta reais e seis centavos),
Santiago do Sul-SC, 19 de abril de 2018.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Prefeito Municipal
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EXTRATO CONTRATO 36-2018 GENTE SEGURADORA
Publicação Nº 1603329

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº 54/2017
Contrato Aditivo Nº 36/2018
Contratante Município de Santiago do Sul
Contratada GENTE SEGURADORA SA

Objeto Prestação de serviço de seguro para veículos da frota Municipal e do Fundo Municipal de Saúde de San-
tiago do Sul.

Valor R$ 19.296,76 (DEZENOVE MIL DUZENTOS NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
Vigência 01 de maio de 2018 à 30 de abril de 2019.
Processo Nº. 39/2017
Pregão Presencial 27/2017
Santiago do Sul-SC, 25 de abril de 2018.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL
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São Bento do Sul

Prefeitura

EXTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2018 - FMS
Publicação Nº 1602993

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2018 – FMS

Objeto: Aquisição de medicamento para cumprimento de Ordem Judicial nº 0900164-87.2018.8.24.0058.
Contratado: Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda.
Valor Total: R$ 8.700,00
São Bento do Sul, 13 de abril de 2018.
Manuel Rodriguez Del Olmo – Presidente do Fundo Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2018 - FMS
Publicação Nº 1602994

JUSTIFICATIVA
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação 
com dispensa de licitação.

I – Objeto: Aquisição de medicamento para cumprimento de Ordem Judicial nº 0900164-87.2018.8.24.0058.

II – Contratado: Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda.

III - Caracterização da Situação que Justifica a Dispensa: A dispensa de licitação para o fornecimento do medicamento se funda no art. 24, 
IV, da Lei 8.666/93, e se justifica no caráter de urgência para aquisição dos medicamentos, por se tratar de medicamento essencial para a 
manutenção da saúde do paciente, sob pena de agravo de doença ou morte. Cabe ao ente público assegurar a todos, conforme está expres-
samente descrito no art. 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.” (...) O paciente demonstrou nos autos nº 0900164-87.2018.8.24.0058 a necessidade e urgência na 
aquisição dos medicamentos. Não restando alternativa, a não ser procurar a via judicial para ter garantido a aquisição dos medicamentos. 
Em virtude da urgência e a manutenção da saúde dos pacientes, justificados pelos motivos supra ditos, se faz necessário a dispensa fun-
dada no art. 24, IV, da Lei 8.666/93: “nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. Necessário também evidenciar que a quantidade adquirida é 
somente a determinada pelas ordens judiciais.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa contratada é a que apresentou menor proposta de preços (R$ 8.700,00) dos medicamentos 
a serem adquiridos dentre as empresas solicitadas para realização de cotação de preços.

V - Justificativa do Preço: os preços contratados são os praticados no mercado, para os referidos medicamentos.

Assim, ratifico a presente justificativa e determino a publicação na imprensa oficial para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

fundação Cultural de são bento do sul

EXTRATO DE CONTRATO N° 7/2018
Publicação Nº 1603253

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL
Largo Hugo Fischer, 33 – Centro
Fone/Fax: (47) 3635-6079
89.280-364 – SÃO BENTO DO SUL – SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2018

DA ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a EMPRESA 
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NIVALDO STOEBERL & CIA LTDA.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a FORNECIMENTO DE PASSES PARA FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO 
BENTO DO SUL PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2018, DE 18 DE 
ABRIL DE 2018.

VALOR TOTAL: R$ 7.568,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais).

DA VIGÊNCIA: até 25 de dezembro de 2018.

São Bento do Sul, 25 de abril de 2018.

Ass: MÁRCIO BROSOWSKY, pela Fundação Cultural.
FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, pela contratada.

EXTRATO DE CONTRATO N° 8/2018
Publicação Nº 1603255

CONTRATO Nº 8/2018

TERMO DE CONTRATO DE IMPRESSÕES EM GERAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EM-
PRESA GRÁFICA HASTREITER LTDA.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram de um lado a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO 
SUL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 83.788.281/0001-16, com sede no Largo Hugo Fischer, nº 
33, Centro, neste Município, neste ato representada por seu Presidente, Sr. MÁRCIO BROSOWSKY, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
neste Município, portador do CPF nº 420.778.699-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro, a empresa GRÁFICA 
HASTREITER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 86.047.479/0001-37, com sede na Rua Henrique Schwarz, 
n° 250 - Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Sr. ANTÔNIO MARCOS KNOP, portador do CPF nº 382.044.369-04, Residente à 
rua Adolfo Weber Senior, n° 250, Centro, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado, o presente 
Contrato pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente adjudicação decorre da Ordem de Compra n° 60 e 61 de 16 de abril de 2018, efetuada pelo CONTRATANTE em sua sede, na 
forma estabelecida na legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na impressão em geral de materiais que serão utilizados pela Fundação Cultural de São Bento do 
Sul e seus setores no ano de 2018, conforme descrição na Ordem de Compra.
Obs: Todos os impressos deverão ter “prova” para aprovação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES

Os impressos estão devidamente especificados na Ordem de Compra n° 60 e 61/2018, que ficam fazendo parte integrante deste contrato 
como se aqui estivesse integral e expressamente transcrito, devendo ser os mesmos novos e de primeira qualidade, de acordo com os mo-
delos fornecidos, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de devolver qualquer mercadoria que não atender as suas necessidades, a qual 
deverá ser substituída, sem custos ao contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO

Para a entrega de todos os materiais, a CONTRATADA terá o prazo de 8 (oito) meses a partir desta data, devendo os mesmos serem entre-
gues de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, mediante a solicitação da Fundação Cultural de São Bento do Sul, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis a partir da entrega da arte gráfica.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato é até 16 de dezembro de 2018, a contar da data de sua assinatura, sendo renovado nos termos da lei, por até 
igual período, desde que haja manifesto interesse pelas partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do disposto no 
artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

Pelas impressões, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 1.929,00 (hum mil, novecentos e vinte e nove reais) sendo:

- R$ 1.060,00 (hum mil e sessenta reais) conforme a Ordem de Compra n° 60/2018, e
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- R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais) conforme a Ordem de Compra n° 61/2018.

Parágrafo Único: O pagamento será efetuado de acordo com a entrega dos impressos, mediante Nota Fiscal, e sendo que os pagamentos 
da referida prestação de serviços ficam vinculados à apresentação de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa 
principalmente o pagamento de salários, recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária dos trabalhadores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária vigente.

CLAUSULA OITAVA – DA MULTA

O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer cláusula deste Contrato, implicará em multa de 20% (vinte por cento) do 
valor total do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE realizar, até 25% do valor inicial adjudicado, devi-
damente corrigido, de acordo com a Lei nº 8.666/93, como também as demais alterações previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e Fiscalizada pela Servidora Municipal Marla Huebl Kaiser, lotada na Fundação Cultural de São 
Bento do Sul, através da Matrícula nº 31222., portadora do CPF nº 042.764.569-75 e na impossibilidade desta, por outro servidor designado 
para substituí-la.
A servidora acima designada anotará em registro próprio todas as ocorrências com a execução do contrato, determinando o que for neces-
sário à regularização das faltas ou defeitos observados.
As decisões e providências que ultrapassem a competência do servidor nomeado deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.
Caso o fiscal do contrato acima designado entenda necessário, poderá ser permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
de informações pertinentes a essa atribuição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei nº 
8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS

O presente contrato não importa em vínculo de qualquer natureza, correndo por conta da CONTRATADA os encargos de natureza trabalhis-
ta, previdenciária e securitária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA se obriga a fornecer os materiais novos, bem como sua impressão deverá ser de primeira qualidade, sob pena de ser en-
quadrado no Art. 96, IV, da Lei 8.666/96.
As partes elegem o Foro da Comarca de São Bento do Sul-SC, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, renunciando 
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, certos e ajustados, assinam o presente em duas vias de igual teor, diante das testemunhas.

São Bento do Sul, 25 de abril de 2018.

MÁRCIO BROSOWSKY
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL

ANTÔNIO MARCOS KNOP
CONTRATADA

Testemunhas:

SERGIO RICARDO PEREIRA
Contador

MARLA HUEBL KAISER
Assistente Administrativo

ALEXANDRE VINÍCIUS WEISS
ASSESSORIA JURÍDICA
ADVOGADO, OAB/SC Nº 9974
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EXTRATO PROCESSO N° 6 / INEXIGIBILIDADE N° 
5/2018

Publicação Nº 1603247

PROCESSO N° 6/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6/2018

A Fundação Cultural de São Bento do Sul, através de seu presiden-
te, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua 
a Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883 de 08/06/94 e Lei n° 
9.648 de 27/05/98, que autorizou INEXIGIR licitação para FORNE-
CIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL, 
PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018.

1 – CONTRATADO: NIVALDO STROEBERL & CIA

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1 - Característica da Situação que Justifica a Inexigibilidade: a 
inexigibilidade de licita ção se baseia no CAPUT do Artigo 25 da Lei 
8.666/93, onde é inviável a competição. Faz-se necessária a com-
pra de passes para os funcionários públicos municipais que atuam 
na Fundação Cultural de São Bento do Sul, conforme Lei n° 397, 
de 17 de setembro de 2002, a qual “Institui o vale-transporte aos 
servidores públicos da administração municipal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências”.

2.2 - Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa contratada é a 
única concessionária dos serviços de transporte coletivo urbano 
em São Bento do Sul, escolhida através do processo licitatório n° 
85/96, modalidade concorrência pública e contratada por meio do 
contrato n° 166/96, de 25/07/1996, com prazo permissionário pre-
visto de 20 (vinte) anos, prorrogado conforme Processo Judicial nº 
0302434-07.2016.8.24.0058 – Mandado de Segurança e conforme 
Aditivo Contratual nº 016/2017 e n° 002/2018, firmado entre o 
Município de São Bento do Sul e a empresa Nivaldo Stoeberl & Cia 
Ltda, sendo, portanto, inviável a competição.

2.3 - Justificativa do Preço: o valor de R$ 4,40 (quatro reais e 
quarenta centavos) por passe fornecido justifica-se, visto que o 
parágrafo único da Cláusula Sexta do Contrato n° 166/96 dispõe:
“Parágrafo Único: As tarifas a serem cobradas serão aprovadas pelo 
poder permitente, e os reajustes das mesmas serão precedidas de 
estudo específico, levando-se em conta, entre outros fatores, a 
depreciação geral do veículo, as despesas médias de conservação 
e manutenção, inclusive substituição de peças e acessórios, contri-
buições de previdência social, custo do combustível e lubrificantes, 

sendo assegurada a justa remuneração do capital”. O valor
atual da Tarifa do Serviço Público Municipal de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros para o município de São Bento do Sul foi 
instituída pelo Decreto Municipal n° 842 de 1 de fevereiro de 2018, 
sendo, portanto, impraticável pesquisa de mercado, pois o valor 
cobrado está de acordo com a normativa citada.

3 – VALOR: R$ 7.568,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito 
reais)

4 – DOCUMENTOS:

- CND Fazenda Municipal
- CND Fazenda Estadual
- CND Fazenda Federal Conjunta
- CND Trabalhista
- CND FGTS
- Última alteração contratual

5 – DO CONTRATO

5.1 – Para a presente inexigibilidade, haverá contrato específico.

6- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 – As despesas decorrentes do objeto desta dispensa de licita-
ção correrão por conta da dotação orçamentária a seguir, constan-
te no orçamento vigente, a saber:

3.3.90.39.72.00.00.0100

7 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1- O contratado não poderá ceder ou transferir a terceiros no 
todo ou em parte os serviços.

8- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Casos omissos do presente serão analisados de acordo com a 
Lei 8.666/93, suas alterações e demais legislações em vigor.

São Bento do Sul, 18 de abril de 2018.
MÁRCIO BROSOWSKY
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL
DE SÃO BENTO DO SUL

instituto de PrevidênCia soCial dos servidores PúbliCos do muniCíPio de são bento do sul - iP-
resbs

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/IPRESBS   RETIFICAÇÃO 01/2018  
Publicação Nº 1603256

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/IPRESBS

RETIFICAÇÃO 01/2018

JOSÉ CANISIO TSCHÖKE, DIRETOR PRESIDENTE do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SÃO BENTO DO SUL - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO 01/2018 ao edital de Concurso 
Público 01/2018 conforme segue:

ONDE SE LÊ:

2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados no setor de Recursos Humanos do 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto durante todo o período de validade do Concurso Público sob pena de perda da classificação.
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LEIA-SE

2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados no setor de Recursos Humanos do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS durante todo o período de validade do 
Concurso Público sob pena de perda da classificação.

Os demais itens permanecem inalterados.

São Bento do Sul/SC, 25 de abril de 2018.
JOSÉ CANISIO TSCHÖKE
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/IPRESBS - RETIFICADO
Publicação Nº 1603258

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/IPRESBS - RETIFICADO

JOSÉ CANISIO TSCHÖKE, DIRETOR PRESIDENTE do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SÃO BENTO DO SUL - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO para preenchi-
mento de vaga de provimento efetivo, constante no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de São Bento do Sul, com a execução técnico-administrativa da empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, o qual se regerá pelas instruções 
especiais contidas neste Edital e legislação vigente.

1. CRONOGRAMA DESTE CERTAME

DATA ATO

16/04/2018 Publicação do Edital

16/04/2018 até às 23h59min do dia 15/05/2018 Período de Inscrições

16/04/2018 até às 23h59min do dia 10/05/2018 Prazo para ANEXAR documentos para solicitar a isenção de inscrição

11/05/2018 Publicação das isenções deferidas e indeferidas

12 e 13/05/2018 Prazo para recursos contra o indeferimento de isenção

14/05/2018 Publicação do julgamento dos recursos contra indeferimento de isenções.

16/04/2018 a 16/05/2018 Prazo para pagamento da taxa de inscrição

18/05/2018 Publicação do rol de inscritos

19 e 20/05/2018 Prazo para recursos de indeferimento do pedido de inscrição

22/05/2018 Julgamento dos recursos contra indeferimento do pedido de inscrição

22/05/2018 Homologação das Inscrições e divulgação do local das provas objetivas

27/05/2018 Realização da prova objetiva

27/05/2018 Publicação do gabarito provisório (após as 18 horas)

28 e 29/05/2018 Prazo para recursos da formulação das questões e discordância com o gabarito da prova objetiva

05/06/2018 Publicação do julgamento dos recursos contra formulação de questões e discordância com o gaba-
rito

05/06/2018 Publicação do gabarito definitivo, nota da prova objetiva e classificação provisória.

06 e 07/06/2018 Prazo para recurso contra nota da prova objetiva e classificação provisória.

11/06/2018 Publicação do julgamento dos recursos contra nota da prova objetiva e classificação provisória.

11/06/2018 Publicação do resultado final para Homologação

1.1. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos e de recursos, intempéries e por decisão 
da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso Público e/ou da Comissão Executora, sendo de responsabilidade do candidato 
acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do certame.

2. DOS CARGOS E DAS VAGAS

2.1. O candidato concorrerá às vagas dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, com função/ área de atuação, carga horária semanal, 
formação/escolaridade/qualificação/ habilitação descritos no mesmo.
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2.2. Os candidatos que integrarem a lista de aprovados deverão manter seus endereços atualizados no setor de Recursos Humanos do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS durante todo o período de validade do 
Concurso Público sob pena de perda da classificação. (alterado pela retificação 01/2018)

2.3. As vagas serão preenchidas de acordo com o Anexo I, respeitando a ordem de classificação no Concurso.

2.4. É de inteira responsabilidade, do candidato, acompanhar pela internet, através dos sites www.acesseconcursossc.com.br e www.ipres-
bs.sc.gov.br as publicações de todos os atos e Editais relativos ao Concurso Público, inclusive alterações que porventura ocorram durante a 
realização do mesmo até sua homologação final.

3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público para os cargos cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas para cada 
cargo, de acordo com o art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei nº 12.870/2004 e Decreto Federal n. 2.874/2009 e suas alterações.

3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que concorre e marcar a opção “Pessoas com Deficiência”, bem 
como deverá encaminhar, via postal, por SEDEX até o 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para a empresa no seguinte endereço:

ACESSE CONCURSOS LTDA,
RUA PARÁ, 162, BAIRRO ESTADOS,
TIMBÓ/SC, CEP 89120-000
CONCURSO PÚBLICO - SÃO BENTO DO SUL

Deverão ser enviados os seguintes documentos:
a) Laudo médico (original ou cópia legível e autenticada), emitido há menos de um ano, atestando a espécie e o grau de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência.
b) Requerimento solicitando vaga especial, constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a necessidade de condição especial, prova especial e/
ou tempo adicional, se for o caso (conforme modelo do Anexo III deste Edital). Os pedidos devem ser formalizados por escrito no próprio 
anexo e serão examinados para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade;
c) Parecer original emitido por especialista da área de sua deficiência, atestando a necessidade de tempo adicional, somente para o caso de 
pedido de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7. 853, de 24 de outubro de 1989 e alterações. Caso não seja apresentado o parecer, 
o candidato não terá deferida a sua solicitação.
d) Anexo III deste Edital, preenchido e assinado, o qual contém: Declaração de que a necessidade especial não o impossibilita de exercer as 
atribuições do cargo; Declaração de que fica impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, 
requerer readaptação ou aposentadoria;
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo determinado, não será considerado como 
pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que 
tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.

3.4. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres.

3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardada as condições especiais previstas na legislação própria.

3.6. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames médicos e complementares, que irão avaliar a sua condição 
física e mental.

3.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância 
da ordem classificatória.

3.8. O candidato portador de necessidades especiais que não apresentar o atestado médico e/ou não preencher as condições descritas no 
art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, será considerado não portador de necessidades especiais, passando para a listagem geral dos 
candidatos, sem direito à reserva de vaga.

3.9. Caso a aplicação do percentual de 10% resultar em número fracionado, igual ou superior a 0,5% (meio ponto percentual), este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

3.9.1. Em face do número de vagas ofertadas, não haverá reserva imediata de vagas para as pessoas inscritas como deficientes. O primeiro 
candidato classificado nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, será nomeado para a 10ª (décima) vaga que vier a ser criada, o 
segundo para a 20ª vaga a ser criada e assim sucessivamente.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. O candidato deverá acessar o site www.acesseconcursossc.com.br onde terá acesso ao Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos 
procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível no período de 16/04/2018 a 15/05/2018.

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.luisalves.sc.gov.br/
http://www.ipresbs.sc.gov.br
http://www.ipresbs.sc.gov.br


26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 625

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição.

4.2. O candidato deverá preencher integralmente o requerimento de inscrição e confirmá-lo via internet, imprimir e pagar o boleto no valor 
da inscrição até a data limite constante no respectivo boleto.
4.2.1. O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do pagamento da taxa 
de inscrição.
4.2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o 
boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.2.3. Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar co-
nhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o cargo, bem como das regras constantes neste edital acompanhando 
as publicações e suas possíveis alterações.
4.2.4. A inscrição só será aceita quando o Banco onde foi paga a taxa de inscrição confirmar o respectivo pagamento.
4.2.5. Não serão aceitas as inscrições pagas fora do prazo de vencimento ou com cheques sem provisão.
4.2.6. O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca de cargo e/ou a devolução 
da importância recolhida, uma vez que o valor da inscrição somente será restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.
4.2.7. Não será aceita inscrição com falta de documentos, via postal, por telex ou via fax, e-mail, extemporânea e/ou condicional, ou ainda 
fora do prazo estabelecido.

4.3. O candidato deverá acompanhar este Edital, bem como a publicação da relação de candidatos inscritos (rol de Inscritos) para confirmar 
o processamento de sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar 
pedido de recurso, conforme determinado neste Edital.

4.4. A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, 
comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele esti-
vessem transcritos e das quais não poderá alegar desconhecimento.
4.4.1. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados de identificação, títulos apre-
sentados, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente Concurso Público.
4.4.2. Quaisquer dúvidas referentes a este Concurso Público poderão ser sanadas através do e-mail contato@acesseconcursossc.com.br

4.5. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul e a Empresa Acesse Concursos LTDA não 
se responsabilizarão por solicitações de inscrição, via internet, não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, con-
gestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão do documento 
relacionado neste Edital.

4.6. As informações prestadas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato e, se falsas ou inexatas, determi-
narão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes mesmo que o candidato tenha sido aprovado e/ou que 
o fato seja constatado posteriormente.

4.7. Os candidatos poderão se inscrever em apenas um cargo.

4.8. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo, no e-mail 
contato@acesseconcursossc.com.br no ato de inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários (materiais, equipa-
mentos, etc.) até o último dia de inscrição.

4.8.1. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de 
razoabilidade.
4.8.1.1. Caso o candidato não envie o pedido exigido no item anterior, não terá preparado o tratamento diferenciado para realização de 
provas.

4.8.2. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar por escrito, no ato da ins-
crição, enviando e-mail para contato@acesseconcursossc.com.br onde deve constar a solicitação e levar acompanhante que permanecerá 
em sala reservada para essa finalidade.
4.8.2.1. O acompanhante deve ser maior de idade, ou seja, 18 anos, deverá apresentar documento oficial com foto. O acompanhante e a 
criança devem permanecer na sala reservada para amamentação desde o horário descrito no item 7.1.
4.8.2.2. Não haverá compensação de tempo em favor de amamentação.

5. DO VALOR DA INSCRIÇÃO
PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 40,00

PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO R$ 60,00

PARA CARGOS DE FORMAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL SUPERIOR R$ 80,00

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.1. Para os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue e medula óssea, será aplicada a Lei 
Municipal 3502/2015:
5.1.1. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade 
coletora. O documento previsto por este item deverá discriminar o número e a data em que foram realizadas as últimas 2 (duas) doações, 
sendo que estas não poderão exceder o período de 12 (doze) meses que antecederam a abertura do presente edital.

mailto:contato@acesseconcursossc.com.br
mailto:contato@acesseconcursossc.com.br
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5.1.2. Para a comprovação de doador de Medula Óssea, o candidato deverá ANEXAR comprovante de inscrição no REDOME - Registro Na-
cional de Doadores de Medula Óssea, instalado no INCA - Instituto Nacional do Câncer.
5.1.3. O candidato deve ANEXAR a documentação dos itens acima no ato de inscrição, no campo destinado a anexar documento de doador, 
até 10/05/2018. A constatação de falsidade dos documentos exigidos, além das sanções penais cabíveis importará na exclusão da inscrição 
do candidato neste Concurso Público.
5.2. O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será publicado no dia 11/05/2018. O recurso para o resultado da solicitação 
de isenção poderá ser interposto de 12 a 13/05/2018.

Os candidatos que tiverem sua isenção INDEFERIDA deverão ficar atentos ao prazo de pagamento do boleto, conforme o cronograma do 
edital. É de inteira responsabilidade do candidato indeferido da isenção, acompanhar as publicações e efetuar o pagamento no prazo esti-
pulado no edital sob pena de ser indeferida sua inscrição no Concurso Público.

6. DAS PROVAS

6.1. DAS PROVAS, DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO

6.2. Os candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõe o programa das provas no item 7 deste Edital, que avaliarão as aptidões e o 
desempenho na função que pretendem exercer.

6.3. Prova Objetiva (PO) de múltipla escolha, contendo quatro alternativas, sendo apenas 01 (uma) única alternativa correta, de caráter 
eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos.
6.3.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 5,0 (cinco) pontos na nota da prova objetiva.
6.3.2. A prova objetiva terá pontuação de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), utilizando-se 02 (duas) casas decimais após a vírgula, cuja nota será 
obtida mediante ao cômputo de acertos, tendo em vista que cada questão valerá o disposto no item 7.2.2.

6.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.

6.5. Para todos os cargos a nota final será PO = 100% = NF
Entenda-se:
PO = Prova Objetiva
NF = Nota Final

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. A PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2018. COM INÍCIO AS 09h00min. E TÉRMINO 
ÀS 12h30min. RECOMENDA-SE AOS CANDIDATOS QUE COMPAREÇAM AO LOCAL DA PROVA OBJETIVA COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊN-
CIA, MUNIDOS DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA AZUL OU PRETA E TUBO TRANSPARENTE.

EVENTO HORÁRIOS

Abertura dos Portões. 08h00
Fechamento dos portões 08h50
Início da prova Objetiva. 09h00
Final do prazo mínimo para entrega da prova e ou retirar-se do local de prova. 09h30
Término Prova Objetiva 12h30

NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE NENHUM CANDIDATO APÓS AS 08H50MIN. SOB QUALQUER ALEGAÇÃO.

7.1.1. O LOCAL DA PROVA OBJETIVA SERÁ DIVULGADO JUNTAMENTE COM A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.

7.2. Na realização da prova objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, sob pena de desclassificação do certame:
7.2.1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima recomendada de 30 (trinta) minutos do início da mesma, portando, obriga-
toriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta;
7.2.1.1. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pú-
blica, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);
7.2.1.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos 
ilegíveis ou não identificáveis.
7.2.1.3. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo de 30 minutos sob pena de desclassificação.
7.2.2. As provas objetivas terão 40 questões, distribuídas da forma abaixo:

PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR
Conteúdo Nº Questões Ordem das Questões Valor das Questões
Língua Portuguesa 10 01 a 10 0,20



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 627

Informática 05 11 a 15 0,20
Matemática 05 16 a 20 0,20
Conhecimentos Gerais 05 21 a 25 0,20
Conhecimentos Específicos 10 26 a 35 0,35
Legislação Municipal 05 36 a 40 0,30
TOTAL 40 10,0 Pontos

PARA O CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Conteúdo Nº Questões Ordem das Questões Valor das Questões
Língua Portuguesa 10 01 a 10 0,20
Matemática 10 11 a 20 0,20
Conhecimentos Gerais 05 21 a 25 0,20
Conhecimentos Específicos 10 26 a 35 0,35
Legislação Municipal 05 36 a 40 0,30
TOTAL 40 10,0 Pontos

7.2.2.1. Os programas da prova objetiva estão descritos no Anexo II do presente Edital.
7.2.3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído do Concurso Público:
7.2.3.1. É vedada, durante a realização da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de 
calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de 
armamento. Também é proibido fumar, a ingestão de alimentos, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por prescrição médica apre-
sentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo de cobertura, (salvo indumentárias religiosas. 
O uso destas indumentárias só será permitido após a varrição feita por detector de metais);
7.2.3.2. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de fiscal;
7.2.3.3. Fazer uso de telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação;
7.2.3.4. Os pertences do candidato, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na sala de provas, em local indi-
cado pelo fiscal;
7.2.3.5. O uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão 
do candidato do Concurso Público, sendo atribuída nota zero à prova objetiva.
7.2.3.6. Ter comportamento agressivo e descortês com qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
7.2.3.7. O candidato que tumultuar, interromper ou prejudicar de alguma forma a aplicação da prova será desclassificado do Concurso 
Público.
7.2.3.8. O candidato poderá, para atender às normas de segurança, ser filmado, fotografado e/ou submetido à revista pessoal e/ou de seus 
pertences, à varredura eletrônica e/ou identificação datiloscópica.
7.2.3.9. Os candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar os banheiros que são destinados ao uso dos candidatos em prova, 
aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem ao fiscal de sala o acompanhamento até os sanitários.
7.2.3.10. Será permitido apenas água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo;
7.2.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova, nem a realização de prova fora do horário e local 
marcado para todos os candidatos;
7.2.5. Os envelopes contendo as provas serão abertos por 3 (três) candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e assinarão, junta-
mente com o fiscal, o termo de abertura dos mesmos;
7.2.6. O candidato receberá, para realizar a prova, um caderno de questões e um cartão-resposta para cada cargo inscrito, sendo respon-
sável pela conferência dos dados e pela verificação se o caderno de questões está completo, sem falhas de impressão e se corresponde ao 
cargo para o qual se inscreveu.
7.2.6.1. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, 
permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO RESPOSTA.
7.2.7. A ocorrência de qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala;
7.2.8. Não serão substituídos os cartões por erro do candidato, tendo em vista sua codificação, nem atribuídos pontos às questões não 
assinaladas, ou marcadas com mais de uma alternativa, emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com cor diversa 
das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou cartão resposta;
7.2.8.1. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO-RESPOSTA o único documento válido e utilizado 
para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante atenção. O candidato é o único responsável pela entrega do mesmo devidamen-
te preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará a automática eliminação do candidato do certame.
7.2.8.2. Serão considerados sem efeito os cartões-respostas entregues sem a assinatura do candidato.
7.2.9. AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO ENTREGARÁ AO FISCAL DE SALA O CARTÃO-RESPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E 
ASSINADO E O CADERNO DE PROVAS.
7.2.10. Após a entrega do cartão resposta, o candidato deverá afastar-se imediatamente do local sob pena de desclassificação. O candidato 
que não concluiu a prova não poderá comunicar-se com os candidatos que já a efetuaram;
7.2.11. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão o termo de encerramento, 
juntamente com os fiscais, e efetuarão a conferência dos cartões respostas, verificando o número de cartões preenchidos e o número de 
cartões em branco, bem como se algum candidato deixou de assinar o cartão. Estas irregularidades serão apontadas no referido termo;

7.3. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos;
7.3.1. Os envelopes contendo os cartões-respostas serão entregues, pelos fiscais, à Comissão Executora do Concurso Público.

7.4. Ocorrendo empate na classificação final, dar-se-á preferência, pela ordem, ao candidato, conforme segue:
7.4.1. Desempate para candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição neste Con-
curso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações 
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– Estatuto do Idoso;
7.4.2. Desempate para candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos:
1º Maior nota em conhecimentos específicos;
2º Maior número de dependentes;
3º Que for mais idoso.
(de acordo com o art. 18 da Lei Municipal 228/2001)

7.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate se dará através do sistema de sorteio 
pela Loteria Federal, conforme segue:
7.5.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o 
resultado do primeiro prêmio da extração da loteria federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da prova objetiva, segundo 
os critérios a seguir:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente;
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for ímpar, a ordem será decrescente.

7.6. O não comparecimento do candidato, na forma disposta no item 7.1, implicará sua desclassificação do Concurso Público.

8. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos os seguintes recursos:
8.1.1. Da impugnação do presente Edital;
8.1.2. Do indeferimento de isenção;
8.1.3. Do indeferimento da inscrição;
8.1.4. Da formulação das questões e da discordância com o gabarito da prova;
8.1.5. Da nota da prova objetiva;
8.1.6. Da classificação Provisória.

8.2. A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a sua publicação, mediante 
requerimento PROTOCOLADO junto ao IPRESBS - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul.

8.3. Os demais recursos deverão ser feitos exclusivamente através do sítio da empresa Acesse Concursos LTDA– www.acesseconcursossc.
com.br no campo RECURSOS, disposto na área referente a este Concurso Público, clicando na aba DOCUMENTOS e selecionar o recurso 
referente ao ato. Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.

8.4. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com argumentação lógica e consistente, com apresentação de 
bibliografia no caso de recurso contra questões, ou seja, obrigatoriamente deverá conter: CONTESTAÇÃO, ARGUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA.

8.5. A Banca Examinadora da Entidade Executora do presente Concurso Público constitui-se em última instância para recurso, sendo sobe-
rana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9. DOS REQUISITOS PARA A POSSE

9.1. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a seguir:
9.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;
9.1.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
9.1.3 - Ter aptidão física e mental, demonstrada por atestado médico e dos demais documentos de que trata este Edital, os quais são de 
responsabilidade do candidato;
9.1.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital;
9.1.5 - Carteira de Identidade;
9.1.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF;
9.1.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
9.1.8 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
9.1.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo; autenticado
9.1.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos dependentes;
9.1.11 - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
9.1.12 - Certidão de casamento ou união estável;
9.1.13 - PIS/PASEP (frente e verso);
9.1.14 - Número da conta salário Caixa Econômica Federal, ou outro banco em caso de encerramento de contrato com a Caixa Econômica.
9.1.15 - Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda
9.1.16 - Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em Lei;
9.1.17 - Cópia da Carteira de Trabalho;
9.1.18 - Comprovante de endereço;
9.1.19 - Registro no Conselho de Classe, quando for o caso, autenticado e certidão de regularidade;
9.1.20 – Declaração de que não recebe aposentadoria;
9.1.21 – Declaração de não ter sido punido administrativamente;
9.1.22 – Certidão negativa de antecedentes criminais, de 1º Grau – Cível e Criminal da Comarca de São Bento do Sul, SC e da sede do 
domicílio do candidato.

9.2. DOS EXAMES MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL:

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
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9.2.1. Concluídas as etapas anteriores, os candidatos serão submetidos ao Exame Médico Pré-admissional, que serão realizados com base 
nas funções inerentes ao cargo, considerando-se as condições de saúde desejáveis ao exercício das mesmas; apenas serão encaminhados 
para contratação os candidatos aprovados no exame Médico Pré-admissional. O referido será realizado pelo Setor de Medicina do Trabalho 
do Município de São Bento do Sul.
9.2.2. Para a realização dos exames médico o candidato deverá apresentar-se impreterivelmente no local e horário definido para o mesmo, 
portando documento original de identidade e os seguintes exames laboratoriais:
a) Hemograma (realizado no prazo máximo de 30 dias);
b) Glicemia de jejum (realizado no prazo máximo de 30 dias);
c) Rx de tórax (realizado no prazo máximo de 30 dias)
d) Eletrocardiograma, com idade igual ou superior a 45 anos (realizado no prazo máximo de 30 dias);
e) Preventivo ginecológico (para o sexo feminino), (realizado no prazo máximo de 10 meses ou comprovante em andamento);
f) Preventivo de próstata (para o sexo masculino), com idade igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) anos (realizado no prazo máximo de 
10 meses ou comprovante em andamento);
g) Esquema antitetânico em dia ou iniciado na ocasião;
h) Vacina anti-rubéola;
i) Vacina anti-hepatite (aos profissionais da área de saúde);
9.2.3. A critério do médico do trabalho poderão ser solicitados exames complementares. Os eventuais custos para realização dos exames 
correrão por conta do candidato. Não serão aceitos recursos interpostos quanto aos resultados do exame médico e de outros procedimentos 
pré-admissionais.

9.3. A posse e o exercício do cargo seguirão o estabelecido em lei municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do 
município de São Bento do Sul, SC, (Lei nº 228, de 28 de dezembro de 2001).
9.3.1. As providências e atos necessários para a nomeação e posse dos candidatos aprovados/classificados e habilitados são de competência 
e responsabilidade do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS.
9.3.2. Por ocasião da posse, serão exigidos dos candidatos aprovados e nomeados, além dos descritos nos itens de 9.1.1 a 9.1.22, os 
documentos que comprovem os requisitos para provimento no cargo, conforme Anexo 1 deste edital, além de outros exigíveis à época da 
nomeação conforme legislação vigente.

9.4. A nomeação dos candidatos será feita através de Portaria, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina; paralelamente, 
será feita comunicação ao candidato, via postal, e-mail ou por telefone, no endereço ou número do telefone informados na ficha de inscri-
ção.
9.4.1. É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado final. Havendo mudanças de endereço 
dos candidatos classificados, após divulgação da homologação do concurso, estas deverão ser comunicadas diretamente ao setor de Recur-
sos Humanos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS.
9.4.1.1. Os candidatos aprovados que forem nomeados no serviço público municipal, terão prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados 
da publicação da Portaria de Nomeação para tomar posse, podendo a pedido, ser prorrogado por igual período, e 5 (cinco) dias para entrar 
em exercício, contados da data da posse. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e/ou exercício nos prazos 
legais, sendo que o candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de São Bento do Sul – IPRESBS, o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação.
9.4.1.2. O candidato aprovado no concurso, que não quiser tomar posse, deverá assinar o termo de renúncia e não poderá requerer sua 
reclassificação para o último lugar dos classificados, perdendo o direito à vaga.

10. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar de sua homologação final. Podendo ser prorrogado por igual período.

10.2. A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso imediato e automático no qua-
dro da administração direta/indireta do Município de São Bento do Sul, sendo que a admissão é de competência do Diretor Presidente do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, dentro da validade do concurso ou sua 
prorrogação, observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas neste edital.

10.3 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município, das Autarquias e 
das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo município de São Bento do Sul, SC (Lei 228, de 28 de dezembro de 2001).

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A lista de inscritos, o gabarito da prova objetiva, a lista de classificados e decisões resultantes de recursos e demais atos provenientes 
deste Edital de Concurso Público, serão publicados no quadro de publicações oficiais do IPRESBS - Instituto de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Bento do Sul e nos sítios www.acesseconcursossc.com.br e www.ipresbs.sc.gov.br

11.2 - A homologação do Concurso Público far-se-á em duas listas de classificação, sendo uma lista geral de ampla concorrência e a espe-
cífica de pessoas com deficiência, constando em ambas a nota final de aprovação e classificação ordinal.

11.3. Itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que serão mencionadas em Editais 
devidamente publicados.

11.4. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões do Concurso Público, cada uma respeitando suas atribuições, conforme anexo 
V deste edital, sendo a Comissão Executora competente também para julgar, em decisão irrecorrível e soberana, quaisquer que sejam os 

http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.acesseconcursossc.com.br/
http://www.ipresbs.sc.gov.br
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recursos interpostos pelos candidatos.

11.5. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
11.5.1. Anexo I – Quadro de cargos, vagas, vencimentos, carga horária e habilitação mínima exigida;
11.5.2. Anexo II – Conteúdo Programático da Prova Objetiva;
11.5.3. Anexo III – Declaração para candidatos portadores de necessidades especiais;
11.5.4. Anexo IV – Atribuição dos cargos;
11.5.5. Anexo V – Atribuições das comissões.

São Bento do Sul/SC, 16 de abril de 2018.
JOSÉ CANISIO TSCHÖKE
DIRETOR PRESIDENTE
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

CARGO Tipo de Prova Vagas Carga
Horária

Salário
R$ Habilitação mínima

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Objetiva 03 + CR 40h 2.223,91
Ensino médio de nível técnico completo em adminis-
tração, contabilidade, recursos humanos, secretariado, 
gestão pública e áreas a fins, com conhecimento em 
informática.

AUXILIAR DE SERVIÇOS Objetiva 01 40h 1.011,64 Ensino fundamental incompleto

MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO Objetiva 01 10h 3.314,32 Ensino superior no curso especifico com título de es-
pecialização na área de atuação e inscrição no órgão 
de classe da região e conhecimento em informática.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA Objetiva 01 40h 2.223,91 Ensino médio completo com curso técnico específico e 
conhecimento em informática.

A COMPROVAÇÃO PARA OS CARGOS QUE EXIGE “CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA” FAR-SE-Á MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE: Certi-
ficado de conclusão de curso em informática, no ato da contratação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO COMUM AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto; Conhecimento de língua: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, sinônimos e antônimos, 
encontros consonantais, vocálicos e dígrafos, alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de consoantes), separação e classi-
ficação de sílabas. Classes gramaticais, formação de palavras, classificação do sujeito.

MATEMÁTICA: Sistema de numeração decimal; Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números decimais, operações en-
volvendo números decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); Medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de massa, 
medidas de capacidade, medidas de temperatura, raciocínio lógico e problemas matemáticos; frações.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de SÃO BENTO DO SUL. Aspectos econômicos, históricos, políticos, 
geográficos, históricos e sociais do Brasil, de Santa Catarina e de SÃO BENTO DO SUL.

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de SÃO BENTO DO SUL, Lei Municipal Nº 1718, de 24 de novembro de 2006, Lei Municipal nº 
2966/2012 e Lei 228/2001.

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Emprego e colocação dos pronomes oblíquos átonos; estrutura das palavras e seus proces-
sos de formação; estrutura da oração e do período; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal, crase. Morfologia, sintaxe, 
classes gramaticais. Manual de Redação da Presidência da República: CAPÍTULO I e II.

INFORMÁTICA: Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações básicas do 
Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões poste-
riores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas 
versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e 
periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF.

MATEMÁTICA: Sistema de numeração decimal; Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números decimais, operações en-
volvendo números decimais (adição, subtração, multiplicação e divisão); Medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de massa, 
medidas de capacidade, medidas de temperatura, raciocínio lógico e problemas matemáticos; frações.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Brasil, de Santa Catarina e de SÃO BENTO DO SUL. Aspectos econômicos, históricos, políticos, 
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geográficos, históricos e sociais do Brasil, de Santa Catarina e de SÃO BENTO DO SUL.

LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de SÃO BENTO DO SUL, Lei Municipal Nº 1718, de 24 de novembro de 2006, Lei Municipal nº 
2966/2012 e Lei 228/2001.

CONTEÚDO ESPECÍFICO POR CARGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. Processo e 
procedimento administrativo. Licitações. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos; Generalidades Administrativas e 
Contábeis. Conhecimentos Básicos sobre Licitações (Lei 8.666/93). Correspondência Oficial. Conhecimento de arquivo, redação administra-
tiva, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios, telegrama. Correio eletrônico. Conhecimento das rotinas de expedição de 
correspondência. Manual de Redação da Presidência da República disponível em http://www4.planalto.gov.br/legislacao. Noções gerais de 
relações humanas. Conhecimentos gerais das rotinas administrativas. Política de Recursos Humanos; Noções Básicas de Processos e Pro-
cedimentos Licitatórios; Noções de Gestão Pública; - Lei de Responsabilidade Fiscal; - Lei que instituiu a licitação na modalidade de pregão 
(Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002); - Planejamento Estratégico. Constituição Federal - Dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º 
ao 17); Conhecimentos Básicos sobre Direito Administrativo e Atos administrativos. Conhecimentos Básicos sobre Direito Previdenciário.

AUXILIAR DE SERVIÇOS: Conhecimentos específicos na área de atuação: Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza 
e conservação de móveis e instalações. Noções básicas de limpeza pública: equipamentos, utensílios e ferramentas utilizados na função. 
Coleta, remoção e reciclagem de lixos e detritos; tipos de lixo e reciclagem. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de 
materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso cor-
reto e manutenção dos utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados à limpeza, conservação e manutenção 
do patrimônio. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPIs inerente às atividades a serem 
desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Prevenção de acidentes. Patrimônio Público.

MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO: Ética e legislação profissional. Relação médico-paciente. Exames complementares invasivos e não-inva-
sivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas e cirúrgicas. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, 
corticóides e anti-hipertensivos. Controle de infecções hospitalares. Conceitos de Clínica Ampliada: projetos terapêuticos e apoio matricial. 
Medicina do Trabalho: 1 A Segurança e Saúde no Trabalho nos diplomas legais vigentes no país: Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.2 Segurança e a Saúde no Trabalho nas seguintes Normas Internacionais da Organização Internacional do Trabalho - OIT: 
Convenção n°. 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto n°. 95.461/87, de 11/12/1987); Convenção n°. 139 - Prevenção e controle de riscos pro-
fissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos (Decreto n°. 157/91, de 02/06/1991); Convenção n°. 148 - Proteção dos Tra-
balhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local de trabalho (Decreto n°. 93.413/86, 
de 15/10/1986); Convenção n°. 155 - Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto n°. 1.254/94, de 29/09/1994); Convenção n°. 161 
- Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto n°. 127/91, de 22/05/1991). 3 Doenças ocupacionais, acidente do trabalho e conduta médico-pe-
ricial: conceito e epidemiologia; impacto do trabalho sobre a saúde e segurança dos trabalhadores; indicadores de saúde - doença dos tra-
balhadores; situação atual da saúde dos trabalhadores no Brasil; Patologia do Trabalho; Conduta Pericial; Normas Técnicas das LER/DORT.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configura-
ções básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas 
versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e 
suas respectivas versões posteriores, dentre outros). Correio Eletrônico. Sistemas de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização 
de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos; Conversores para PDF. Criação, atualização e gerenciamento de programas e planilhas 
eletrônicas.

ANEXO III
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME DO CANDIDATO:

CPF:

RG:

CARGO PRETENDIDO:

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, conforme item 3.2 “d” do Edital nº ________________ do município ________________________________
___________________ para que surta os efeitos legais que:

1 - A necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima mencionado;
2 - Fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, requerer readaptação ou aposen-
tadoria.

Informo, ainda, as condições de que necessito para realização das provas:
 _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 632

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ .

 _______________________________________________ , _____ de ______________ de 20___.

Assinatura do Candidato

ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO PERITO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Avaliar o paciente como um todo, efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tra-
tamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica para promover a saúde e bem estar 
do paciente.

DESCRIÇÃO DETALHADA

- Avaliar o paciente como um todo, para a realização de um diagnóstico acurado e para a indicação do melhor tratamento;
- Orientar as pessoas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças;
- Requisitar e interpretar exames complementares para elucidação do diagnóstico;
- Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem observados, para conser-
var ou restabelecer a saúde do paciente;
- Possibilitar o acesso da comunidade aos serviços médicos assistenciais, através da prestação de atendimento a consultas nas áreas de 
clínica geral;
- Dar plantões em unidades próprias de saúde, atendendo urgência/emergência;
- Agilizar a divulgação de conhecimento da área médica, juntamente com a comunidade através da participação em atividades educacionais 
e recreativas;
- Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados;
- Manter registro dos usuários examinados com anamnese, exame físico, exames complementares (quando houver), conclusão de diagnós-
tico e tratamento, e outras informações que considerar necessárias, em caráter sigiloso;
- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;
- Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à lei Federal nº 3268/57;
- Executar outras atividades compatíveis com a função.

ENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Desenvolver serviços e assessorias técnico-administrativos de seu setor, redigir, receber, instruir, encaminhar documentos, expedientes e 
processos; elaborar e redigir pareceres, despachos, informações, ofícios, relatórios, editais e atas; analisar e consultar documentos; realizar 
atendimento ao público. Consultar e lançar dados contábeis e orçamentários. Podendo assumir responsabilidades por gestão de pessoas e 
processos.

DESCRIÇÃO DETALHADA

- Assistir o superior nos serviços técnicos e administrativos de seu setor para auxiliar no desenvolvimento do mesmo;
- Receber documentos, expedientes e processos, analisando-os, redigindo pareceres, despachos, informações e ofícios para assinatura do 
superior, a fim de dar andamento aos mesmos;
- Elaborar e digitar atos administrativos como portarias, circulares, editais e outros, visando torná-los de conhecimento público;
- Executar serviços administrativos nas áreas de pessoal, finanças, compras, saúde, educação, controles e outros inerentes ao setor;
- Controlar prazos ou datas de vencimento de documentos, contratos e outros;
- Prestar informações via telefone e/ou pessoalmente, com o intuito de transmitir aos interessados, normas, procedimentos e condutas 
inerentes ao setor;
- Acompanhar e/ou participar de reuniões, emitindo, quando necessário, pareceres técnicos e administrativos, elaborar atas, objetivando 
atender solicitação superior;
- Participar de comissões de qualidade, de segurança, de licitações, disciplinares e outras inerentes à atividade administrativa;
- Elaborar em computador planilhas, relatórios e demais rotinas do setor;
- Efetuar cálculos, conferências e emissão de documentos;
- Informar processos administrativos;
- Alimentar banco de dados em computadores;
- Arquivar e organizar documentos;
- Atender ao público;
- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;
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- Executar outras atividades compatíveis com a função.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Executar serviços de limpeza das Vias, praças públicas, edifícios públicos, unidades escolares, unidades de saúde, sanitários e nas se-
cretarias. Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação, edificações e demais serviços próprios da Prefeitura. Carregar, 
descarregar, transladar, ordenar, limpar e zelar pelos materiais, equipamentos e utensílios diversos, de forma apropriada, a fim de agilizar 
os trabalhos.

DESCRIÇÃO DETALHADA

- Limpar, desinfetar, encerar e arrumar sanitários públicos, sanitários de prédios públicos, salas de aula, corredores e demais espaços de 
prédios públicos;
- Substituir toalhas, papéis e sabonetes;
- Lavar panos usados na limpeza;
- Coletar e depositar o lixo nas lixeiras;
- Preparar e servir café, chá e água, quando solicitado;
- Executar serviços de limpeza: vidraças, paredes, pisos, calçadas, salas, móveis, equipamentos, utensílios, louças, cinzeiros, lixeiros, obje-
tos de adorno, entre outros;
- Executar serviços de conservação e limpeza de vias, praças e logradouros públicos, varrendo, realizando capina, roçada e poda, utilizando 
ferramentas e utensílios adequados;
- Desobstruir as canalizações de águas pluviais e bocas de lobo das vias públicas;
- Auxiliar nos serviços de patrolamento das vias públicas, sinalizando, fazendo a limpeza das bocas de lobo e canaletas, retirando o excesso 
de terra e entulhos;
- Executar limpeza de rios, córregos e valas;
- Manipular e aplicar herbicidas utilizados na limpeza de logradouros públicos;
- Atuar na execução de abertura de covas nos cemitérios municipais;
- Recolher entulhos e demais resíduos, colocando-os em caminhões;
- Auxiliar na poda das árvores em espaços públicos, utilizando equipamentos adequados;
- Preparar, limpar, afiar, lubrificar e abastecer, os materiais, máquinas e ferramentas para a realização dos serviços;
- Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação, pavimentação, preparando a massa de cimento e as tintas, carregando 
tijolos, baldes, fazendo andaimes, executando pequenos reparos;
- Auxiliar nos serviços de instalação e conservação da parte elétrica e hidráulica das edificações;
- Auxiliar na medição de terrenos, segurando balizas, cravando piquetes, estaqueando marcas em pontos pré-determinados pela equipe de 
medição;
- Auxiliar na pintura de edifícios, ruas e sinalizações de trânsito, preparando tintas e fornecendo os equipamentos apropriados;
- Auxiliar no recolhimento e remoção de animais soltos ou mortos nas vias públicas, laçando ou removendo-os para locais apropriados;
- Executar serviços de carga e descarga de caminhões, empilhando e organizando os materiais conforme suas especificações e normas dos 
setores, para mantê-los preservados e evitar desperdícios;
- Ajudar nas mudanças, carregando, transladando móveis e demais equipamentos de um local para outro ou carregando e descarregando 
em caminhões;
- Cuidar e fazer a limpeza de seu local de trabalho, varrendo, lavando com equipamentos e produtos adequados, com a finalidade de garantir 
a ordem e a segurança do mesmo;
- Participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana, noturnos e em situações de emergência, urgência e calamidades, 
quando necessário;
- Executar serviços de limpeza das cozinhas e refeitórios: móveis, equipamentos, utensílios, louças, instrumentos e materiais utilizados, 
entre outros;
- Executar atividades relacionadas ao preparo das refeições, cumprindo o cardápio pré estabelecido zelando pelo sabor, aparência, textura 
e temperatura das mesmas, respeitando as normas de higiene pessoal e do local de trabalho.
- Dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos, bactérias e outros;
- Adequar os resíduos de forma seletiva, separando-os para processos de reciclagem;
- Zelar pela higiene pessoal;
- Usar EPI;
- Zelar pela limpeza, organização e manutenção das ferramentas, utensílios e materiais utilizados, a fim de tê-los sempre em condições de 
uso;
- Executar outras atividades compatíveis com a função.

DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de progra-
mação. Utiliza ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de com-
putador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores 
implantados.

DESCRIÇÃO DETALHADA
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- Elaborar, executar e manter programas de computação;
- Elaborar fluxogramas lógicos e detalhados, estabelecendo a sequência dos trabalhos de preparação dos dados a tratar e as operações 
do computador, levando em consideração as verificações internas, outras comprovações necessárias, a fim de atender as necessidades 
pré-estabelecidas;
- Converter os fluxogramas em linguagem de máquina, utilizando formulário de codificação, visando possibilitar sua compilação;
- Efetuar a transcrição do programa em uma forma codificada, utilizando simbologia própria e simplificando códigos, a fim de obter instru-
ções de processamento apropriadas;
- Realizar experiências, empregando dados de amostra do programa desenvolvido, para testar a validade do mesmo e efetuar modificações 
oportunas;
- Executar a manutenção nos sistemas, revisando a documentação de modo a garantir que as alterações estabelecidas estejam de acordo 
com os propósitos dos projetos;
- Testar criteriosamente os programas elaborados com massa de dados reais ou projetados;
- Executar auditoria em sistemas de processamento de dados;
- Desenvolver estudos da estrutura organizacional, rotinas de trabalho e de otimização dos recursos computacionais, visando melhorar os 
benefícios propiciados pelos sistemas de processamento de dados;
- Efetuar manutenção quando necessário;
- Capacitar usuários para utilização de soluções informatizadas;
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho;
- Executar outras atividades compatíveis com a função.

ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES

DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Atribuições da Comissão:

a) Fornecer todos os dados e informações precisas à empresa contratada, para que a mesma possa elaborar os editais necessários para a 
abertura do concurso público;

b) Fiscalizar a prestação dos serviços da empresa contratada, incluindo também todos os atos de inscrição dos candidatos, aplicação das 
provas, correção das provas, divulgação dos resultados e de análise de recursos;

c) Analisar e validar os editais e os comunicados relacionados ao concurso público;

d) Julgar os pedidos de isenção de taxa de inscrição dos candidatos, após a análise e parecer da empresa Contratada;

e) Receber e analisar os relatórios diversos e listagens contendo os resultados das provas;

f) Responder, no que couber, aos órgãos públicos, como TCU, Sindicatos e demais entidades, quanto a possíveis questionamentos pertinen-
tes ao processo de seleção, assessorados pela empresa Contratada;

g) Aprovar os atos realizados pela empresa contratada, tais como: cronograma de execução de acordo com as fases do concurso público, 
minuta do edital, entre outros atos necessários ao andamento do concurso.

h) Elaborar parecer ao Presidente do IPRESBS recomendando ou não a homologação do resultado final do concurso público, indicando as 
razões de sua decisão.

Depois de terminado o prazo para as inscrições, se for verificado que um ou mais membros desta Comissão for cônjuge ou parente consan-
guíneo ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de um ou mais candidato(s) inscrito(s) no Concurso, este membro 
deverá informar tal circunstância à Direção do IPRESBS para que seja substituído por novo membro desimpedido;

A Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso Público é soberana e tem total autonomia para deliberar sobre todos os aspectos 
não previstos no Edital de Concurso Público.

DA COMISSÃO EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO

Atribuições da Comissão:

A COMISSÃO EXECUTORA é encarregada pela elaboração do Edital de Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e correção 
das provas objetivas e práticas, para os cargos constantes do Edital supracitado, e demais atribuições, conforme o Anexo I do Termo de 
Referência, do Pregão Presencial nº 06/2018, de 15 de fevereiro de 2018 e Contrato nº 10/2018, Cláusulas Primeira e Segunda, de 05 de 
março de 2018.
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samae - são bento do sul

AVISO DE LICITAÇÃO  Nº 28/2018
Publicação Nº 1603886

Pregão Presencial n° 28/2018
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL
Processo Administrativo N° 28/2018
MENOR PREÇO GLOBAL.

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Pre-
sidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis n° 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, 
que receberá até as 09:30 horas do dia 11 de maio de 2018, em sua sede na Rua Marechal Floriano, n° 214, propostas para:

DO OBJETO: A contratação de uma empresa para prestação de serviços de telemetria, telecomando, manutenção preventiva, corretiva, ins-
talação, execução do sistema de automação remota existentes nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário conforme 
especificações e quantitativo descritos no Termo de Referência constante no ANEXO I do presente edital.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo, no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e 
Transporte), sede do SAMAE-SBS, no endereço acima especificado, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h00 ou através da 
internet no site: www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao

São Bento do Sul, 25 de abril de 2018.
FRIDOLINO VAN DEN BOOM
Diretor Presidente

http://www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao
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São Bernardino

Prefeitura

DECRETO Nº 84/2018
Publicação Nº 1603289

DECRETO Nº 084/2018 DE 03/04/2018

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ADELI JOSE RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais em especial o que dispõe o Art. 57, inciso V e IX, da Lei orgânica do Município de São Bernardino-SC,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, por término de contrato o Servidor Público Municipal abaixo relacionada, com suas respectivas identificações:

Nome Servidor Mat. Cargo Lotação Data/ exon

ADEMIR PEDRO FRITZEN 1464/02 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - TEM-
PORÁRIO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 03/04/2018

CLAUDIR KELL DOS SANTOS 540/01 PREFEITO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 01/04/2018

Art. 2o – As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário

Gabinete do prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, em 
03 de Abril de 2018.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda
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São Bonifácio

Prefeitura

DECRETO Nº 31/2018
Publicação Nº 1603478

Decreto n º 31/2018
Estabelece Ponto Facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

Ricardo de Souza Carvalho, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de sua competência que lhe confere o item III, do artigo 60, seção 
II, da Lei Orgânica de São Bonifácio, RESOLVE:

DECRETAR

Art. 1o Em complemento ao disposto no Decreto nº 23/2018 de 09 de janeiro de 2018, excepcionalmente no dia 30 de abril de 2018, segun-
da-feira, será considerado ponto facultativo nos Órgãos e nas Entidades da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, ressalvados 
os serviços e as atividades consideradas de natureza essencial.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o Revogadas as disposições em contrário.

São Bonifácio, 24 de abril de 2018.
Ricardo de Souza Carvalho
Prefeito Municipal

Este Decreto foi publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.

Elisangela A. S. Nienkoetter
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 376/2018
Publicação Nº 1603482

Portaria n º 376/2018
Concede Férias.

RICARDO DE SOUZA CARVALHO, Prefeito Municipal de São Bonifácio, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 127, da 
Lei n º 633/90 e em conformidade com o requerimento da parte interessada, protocolado sob nº 4786/2018, deferido em 18/04/2018, 
RESOLVE:

CONCEDER FÉRIAS A DENER MORAES, brasileiro, solteiro, ocupante do cargo de Motorista Socorrista - Samu, nível 4.24-A, pelo período de 
30 (trinta) dias, contados a partir do dia 25 de abril de 2018, referente ao exercício 2016/2017.
São Bonifácio, 18 de abril de 2018.
Ricardo de Souza Carvalho
Prefeita Municipal

Esta Portaria foi publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra.

Elisangela A. S. Nienkoetter
Chefe de Gabinete
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São Domingos

Prefeitura

DECRETO Nº 441, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603140

DECRETO Nº 441, DE 24 DE ABRIL DE 2018.
DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 100 
da Lei Orgânica Municipal e;
· Considerando que o dia 1º de maio é considerado o Dia Mundial do Trabalho, conforme Portaria nº 468 de 22 de dezembro de 2017, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

· Considerando a realização da 6ª FAIC SÃO DOMINGOS, nos dias 05 a 08 de abril, necessitando o envolvimento de servidores municipais 
nos trabalhos realizados para a concretização de toda a programação, principalmente em horários distintos do expediente normal;

· Considerando a necessidade de preservação do patrimônio público;

· Considerando que não haverá nenhum prejuízo ao interesse público, pois os serviços essenciais continuarão a ser realizados;

DECRETA:
Art. 1º Fica facultado o ponto dos servidores públicos municipais no dia 30 de abril de 2018 (segunda-feira), durante todo o período de 
expediente, nos órgãos públicos municipais, à exceção dos vigias que deverão cumprir a escala normal de trabalho.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde deverá garantir o atendimento adequado à toda população junto ao Centro de Saúde Santa 
Paulina, devendo apresentar escala de trabalho para os dias 30 de abril e 1º de maio de 2018.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos (SC), 24 de abril de 2018.
Elieze Comachio
Prefeita Municipal

Registrado e publicado em data supra.

Paula Natana Comachio
Secretária de Administração e Fazenda
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São Francisco do Sul

Prefeitura

PORTARIA Nº 14.849/2018
Publicação Nº 1603154

PORTARIA nº 14.849, de 25 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei 
Orgânica do Município, e de acordo com a Lei nº 1.862, de 31 de 
janeiro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura e Modernização Ad-
ministrativa do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Sul 
e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR JULIO ELOI DA SILVA, brasileiro, residente e 
domiciliado neste Município, inscrito no CPF sob o nº 080.742.409-
91, do cargo de Secretário Municipal de Administração, Finanças e 
Gestão de Pessoas, do Quadro de Agentes Políticos, da estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal, a partir de 25 de abril de 
2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 25 de abril de 2018.
RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14.850/2018
Publicação Nº 1603157

PORTARIA nº 14.850, de 25 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei 
Orgânica do Município, e de acordo com a Lei nº 1.862, de 31 de 
janeiro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura e Modernização Ad-
ministrativa do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Sul 
e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a pedido, JOEL SOUZA, brasileiro, residente e 
domiciliado neste Município, inscrito no CPF sob o nº 491.262.619-
87, do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co Sustentável, do Quadro de Agentes Políticos, da estrutura admi-
nistrativa da Prefeitura Municipal, a partir de 25 de abril de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 25 de abril de 2018.
RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14.851/2018
Publicação Nº 1603163

PORTARIA nº 14.851, de 25 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei 
Orgânica do Município, e de acordo com a Lei nº 1.862, de 31 de 
janeiro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura e Modernização Ad-
ministrativa do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Sul 
e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR LEONARDO GASTALDI, brasileiro, inscrito no 
CPF sob o nº 421.249.729-87, do cargo em comissão de Gerente 
de Projetos, nível CG, do Núcleo Avançado de Gestão, da estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal, a partir de 25 de abril de 
2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 25 de abril de 2018.
RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14.852/2018
Publicação Nº 1603169

PORTARIA nº 14.852, de 26 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei 
Orgânica do Município, e de acordo com a Lei nº 1.862, de 31 de 
janeiro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura e Modernização Ad-
ministrativa do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Sul 
e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR LEONARDO GASTALDI, brasileiro, inscrito no CPF 
sob o nº 421.249.729-87, para exercer o cargo de Secretário Muni-
cipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, do Quadro 
de Agentes Políticos, da estrutura administrativa da Prefeitura Mu-
nicipal, a partir de 26 de abril de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 26 de abril de 2018.
RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal
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PP 017/2018 FMS
Publicação Nº 1603055

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 017/2018

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, através do Fundo Municipal de Saúde, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e 
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, 08.06.94, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria nº. 13.697 de 11/01/2017, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 11:00 (onze) horas do dia 11 de maio de 2018, na: Sala de Reuniões do Setor de 
Licitações, situada à Praça Doutor Getúlio Vargas, n° 01 - Centro, nesta cidade, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus anexos. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 
10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06, nº. 127/07, nº. 147/14, subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e demais 
legislações aplicáveis, nas condições fixadas neste Edital e seus anexos.
1. DA LICITAÇÃO

1.1 – DO OBJETO

1.1.1. Contratação de empresa especializada para realização de Curso de Atendimento Pré Hospitalar Básico para os funcionários do SAMU, 
em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.
1.1.2. O prazo estimado para o fornecimento dos produtos constantes nesta licitação será de 03 meses.
2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DO PREGÃO.

2.1. Local: Sala de Licitações, Praça Doutor Getúlio Vargas, 01 – Centro, São Francisco do Sul – SC / 89.240-000
2.2. Data: Os Envelopes deverão ser entregues (inclui-se os via postal) para o Pregoeiro impreterivelmente até às 11:00 (onze) horas do 
dia 11 de maio de 2018.
2.3. ABERTURA DOS ENVELOPES: 11:00 (onze) horas do dia 11 de maio de 2018 ou tão logo se encerre o credenciamento das empresas, 
estando todas presentes.

3. DESCRITIVO DA LICITAÇÃO

3.1. MODALIDADE: Pregão Presencial.

3.2. REGIME DE EXECUÇÃO: conforme solicitação da Secretaria;

3.3. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por lote, nas propostas classificadas pelo Pregoeiro.

3.4. PRAZO e LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer no prazo de 10 dias corridos, após solicitação do Fundo Municipal de Saúde.

3.5. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital correrão às expensas das 
seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária 1901 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade 2121 – Manutenção Serviço Móvel SAMU
Elemento de Despesa 33903009 – Material Farmacológico
Vínculo do Recurso 13809 Serviços de Atendimento ao SAMU

3.6. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após entrega do objeto do contrato, condicionado a apresentação de ates-
tado de recebimento dos mesmos pelo fiscal do contrato e Secretaria.

4. DOS ANEXOS

Anexo I. Termo de Referência - Descrição/Especificação e Condições Gerais;
Anexo II. Modelo de Procuração para Credenciamento;
Anexo III. Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;
Anexo IV. Modelo de Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no Edital e de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos 
da Habilitação;
Anexo V. Modelo de Declaração de não existência de trabalhadores menores;
Anexo VI. Minuta do Contrato;
Anexo VII. Recibo de Retirada de Edital;

5. DO FORNECIMENTO DO EDITAL

5.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no SETOR DE LICITAÇÕES, sito à Praça Drº Getúlio Vargas, 01 – Centro, São 
Francisco do Sul - SC, em dias úteis, das 08:00hs às 14h00hs, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes 
propostas.

5.2. O Edital também está disponível para download no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br, www.diariomunicipal.sc.gov.br, no link 
PREGÕES E LICITAÇÕES.

http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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5.3. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da Sessão pública, fica a mesma adiada para o pri-
meiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. Alterações serão divulgadas no site acima com antecedência de 
24 horas, conforme lei.

6. DAS IMPUGNAÇÕES

6.1. Antes da data fixada para a abertura do pregão, quaisquer interessados poderão:
a) solicitar esclarecimentos: por e-mail licitacao.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br ou por escrito mediante protocolo, até 24 (horas antes;

b) formular IMPUGNAÇÃO contra cláusulas, condições ou descrições do objeto do Edital: obrigatoriamente entregue ao Pregoeiro, pessoal-
mente ou encaminhada via Correios/Sedex, devendo esta ser entregue ao destinatário até 02 dias antes;
Obs.: a descrição do objeto e o preço estimado é de exclusiva responsabilidade do órgão/Secretaria solicitante, que será, neste prazo, inti-
mada a prestar esclarecimentos, caso necessário, para consubstanciar a decisão do Pregoeiro.

6.1.1. Havendo deferimento do pedido objeto da impugnação que resulte em alterações substanciais nas cláusulas deste edital ou na 
descrição do objeto, esta decisão será publicada 24h antes da realização do pregão no endereço www.saofranciscodosul.sc.gov.br . Tal 
circunstância poderá inviabilizar a realização do certame, que será designado para outra data.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

7.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto que preencham as condições exigidas 
neste Edital.

7.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:

a) Pessoa física;

b) Empresa em regime de sub-contratação, ou ainda, em consórcio;

c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e 
regularidade fiscal;

d) Empresa que estiver sob falência ou recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou extraju-
dicial;

e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta 
ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, 
pelo Órgão que o praticou;

f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Munici-
pal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou, e;

g) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Aberta a sessão pública com a fase do CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, até o horário previsto no Item 2 
deste Edital, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimen-
to, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente com fotografia.

8.2. O credenciamento far-se-á por meio de documento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, 
além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lan-
ces, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, negociar a redução de preço, desistir ou manifestar-se 
imediata e motivadamente, sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

8.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da cópia do respectivo 
estatuto/contrato social onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

8.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao 
invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes, para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal in-
vestidura. Será admitido somente um representante por proponente. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação 
em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO exclusivamente no tocante à 
formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

mailto:licitacao.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br
http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br
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8.4. Além dos documentos acima descritos, exclusivamente nesta etapa/fase serão entregues fora dos envelopes:

8.4.1. A Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002.

8.4.2. Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma de artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro Do Comércio 
(DNRC), se for o caso, e desejar usufruir dos benefícios à estas concedidos pela Lei Complementar 123/06.

8.4.3. Os Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.

8.5. A ausência de quaisquer documentos referidos nos itens 7.1, 7.2, 7.2.1 e 7.3, ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista inviabilizará a participação da proponente na fase de lances deste PREGÃO. A falta do item 7.4.1 impossibilitará, o recebimento dos 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. DOS ENVELOPES:

9.1.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das proponentes deverão estar acondicionadas em envelopes distintos, lacra-
dos, não transparentes e respectivamente sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, com as seguintes especificações e endereçamento:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 017/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO N° 017/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

9.1.2. O Envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços da proponente para a contratação licitada, atendendo aos requisitos previstos 
no Item 9 deste Edital.

9.1.3 O Envelope nº 02 deverá conter os documentos de habilitação da proponente, relacionados no Item 11 deste Edital.

I0. DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preços, cuja validade é definida pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser preenchida em língua portuguesa 
e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel 
timbrado da LICITANTE, ou com carimbo, ou ainda impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão 
social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente e estar devidamente assinada pelo representante legal da empresa.

10.2. Na proposta de preços deverão constar:

a) Razão social da LICITANTE, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, nº da conta corrente, agência e respectivo banco para deposito, 
e se existente fax para contato e endereço eletrônico (e-mail);

b) os preços unitários e totais em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 
considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;

c) indicação individualizada da marca, características, e descrições de que os produtos sejam compatíveis com o os que estejam sendo 
cotados e deverão estar de acordo com as exigências constantes no Anexo I, não admitindo propostas alternativas.

10.3. Na formulação da proposta deverão estar incluído todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, 
frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento 
de custos não considerados nos preços cotados.

10.4. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

10.5. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

10.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

10.7. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 643

10.8. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DO JULGAMENTO

11.1. Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro comandará o início da Abertura das Propostas, selecionando as LICITANTES 
aptas a participar da licitação na modalidade PREGÃO, divulgando no ato a lista das LICITANTES e das propostas ofertadas, classificando-as 
segundo a ordem crescente dos valores ofertados, indicando desde logo as proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da 
licitação.

11.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata

11.2. Como forma de verificação das proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação, levará em consideração a autora 
da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, as quais poderão fazer novos lances, 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora.

11.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, 
até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas es-
critas.

11.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos 
lances.

12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

12.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

12.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

12.3. A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da LICITANTE da etapa e na manutenção do último preço apre-
sentado pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas.

12.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

12.4.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

12.5. Depois de exaurida a fase de lances, serão analisadas as propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais vantajosa para 
a Administração, respeitando-se o valor orçado.

12.5.2. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estipulado para a con-
tratação, podendo ou não estar estipulado no edital, devendo, contudo, estar indicado no Termo de Referência.

12.5.3. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor 
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

12.5.4. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12.5.5. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor 
a proposta.

12.6. Somente será (ão) aceito (s) LANCE (s) VERBAL (IS) que seja (m) inferior (es) ao valor da menor PROPOSTA ESCRITA e ou do último 
menor LANCE VERBAL oferecido.

12.7. Esgotada a fase competitiva de lances, serão classificadas e ordenadas as propostas, de forma crescente dos preços ofertados, indi-
cando-se desde logo, a proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas, procedendo-se a imediata 
suspensão do pregão, visando à análise da aceitabilidade das melhores propostas.

13. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor preço global, compreenderá o exame do seu atendimento às 
condições gerais e específicas exigidas neste Edital e em seus Anexos.

13.1.1. Nas propostas de preços será ainda observada a apresentação das declarações eventualmente exigidas por este Edital.
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13.2. Serão consideradas desclassificadas as Propostas que não contiverem todos os dados e elementos exigidos, ou não atenderem aos 
requisitos mínimos das especificações do objeto licitado, ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com os valores 
de mercado.

13.3. Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendimento às especificações técnicas 
mínimas exigidas neste edital e seus anexos, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessiva-
mente, respeitada a ordem de classificação, até que um atenda às exigências.

13.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições 
oferecidas.

13.5. Será declarado vencedor do Lote a proponente que ofertar o menor preço global pelo respectivo objeto licitado, levando-se em conta 
a satisfação das especificações de cada item previsto no Edital. A classificação se fará pela ordem decrescente dos preços propostos e serão 
corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de cálculo verificados nas propostas;

13.6. Para efeito deste Edital e a critério do Pregoeiro serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, borrões, entrelinhas ou dúbia interpretação, que dificultem o seu julga-
mento;

c) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis;

d) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

14. DA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

14.1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTES À HABILITAÇÃO

Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que atenderem 
aos requisitos do presente Edital e apresentarem no respectivo envelope Nº 2 os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

14.1.1. RELATIVOS A CAPACIDADE JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de inexistência de Contrato Consolidado, 
devidamente arquivado no Registro do Comércio, em se tratando de Sociedades Empresárias e, no caso de Sociedade por Ações, acompa-
nhado da ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria;

c) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira;
OBS: Os documentos relacionados nas alíneas do item "13.1.1" não precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tive-
rem sido apresentados no ato do Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório.

14.1.2.RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, con-
forme modelo anexo a este Edital (modelo constante do Anexo IV, deste Edital);

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos à Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União – CND) – Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014

d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, de acordo com a Lei n° 
12.440/2011.
g) Declaração do proponente quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal do Brasil e inciso V, 
do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/1999, conforme modelo constante no Anexo V do presente 
Edital;;

14.1.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, concordata ou execução patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da licitante 
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com data de expedição inferior a 60 (sessenta) dias.

14.1.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 
ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado

14.4. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório Competente, ou por funcionário da Administração.

14.5 A autenticação de documentos efetuada por servidor da administração somente será válida sendo datada até o último dia útil anterior 
ao certame.
14.6. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados, terão, sempre que necessário, suas autenticidades/
validades comprovadas por parte do Pregoeiro e Equipe;

14.7. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verifica-
ção. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, 
a proponente poderá ser inabilitada.

14.8. Se o LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante de licitação, execute o futuro contrato, deverá apresen-
tar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste item.

14.9. As certidões devem ser apresentadas com data de validade para a data de abertura do certame, certidões vencidas ensejarão a ina-
bilitação da proponente, pois é de responsabilidade da mesma trazer toda a documentação dentro do prazo de validade.

14.10. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assina-
tura do contrato, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, e as alterações posteriores.

14.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006).

14.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo 
inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

14.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.11.1, implicará decadência do direito a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classi-
ficação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
14. DOS PROCEDIMENTOS

15.1. Se o LICITANTE desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo LICITANTE declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

15.2. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos 
apresentados.

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do LICITANTE importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

15.4. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem claramente inconsistentes e/
ou meramente protelatórios.

16. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES

16.1. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a docu-
mentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base 
nas exigências estabelecidas anteriormente.

16.2. Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is), poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão 
pública, com a apresentação, encaminhamento e ou substituição de documento (s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrôni-
co, fax-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o (s) efeito (s) indispensável (s). O Pregoeiro poderá promover 
quaisquer diligencias necessárias à analise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação

16.3. Aberto o invólucro documentação em havendo restrição quanto à regularidade fiscal, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis 
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para sua regularização, prorrogável por igual período, mediante justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. A falta do documento 
inabilitará a proponente.

16.4. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 13.3, implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das 
Sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para 
negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

16.5. Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, a LICITANTE que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos 
solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade.

16.6. Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará imediata convocação da empresa autora 
da proposta classificada em segundo lugar para apresentar sua documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até encontrar a 
proponente que atenda, integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou Aviso Específico.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da solicitação do 
Pregoeiro e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação 
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

17.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contra-
tada.

18. DOS RECURSOS

18.1. Se o resultado da decisão não for aceito qualquer LICITANTE na mesma sessão de proclamação do vencedor da licitação, deverá 
manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato ser devidamente consignado em ata, sob pena de preclusão.

18.2. A manifestação, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá 
pela sua aceitação ou não.

18.3. Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro dará novamente por suspensa a sessão, concedendo ao interessado, na 
própria sessão, o prazo de 3(três) dias corridos para a apresentação às razões recursais. Na mesma oportunidade serão também intimados 
os demais participantes para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, também em 3(três) dias, contados do término do prazo re-
cursal concedido ao recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório.

18.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

18.5. Os recursos deverão ser protocolados e deverão ser dirigidos à autoridade superior competente, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, para que proceda a sua entrega ao Pregoeiro(a) responsável pela licitação.

18.6. Improvido o recurso e devidamente instruído com as razões da decisão, os autos serão remetidos à autoridade superior, que decidirá 
sobre a manutenção ou reforma desta decisão.

18.7. A inocorrência de imediata manifestação da LICITANTE quanto ao seu interesse de interpor recurso ou a sua apresentação sem quais-
quer fundamentos, imotivado ou insubsistente, implicará na preclusão de seu direito de recorrer do ato decisório.

18.8. Não serão aceitos recursos interpostos através de e-mail ou Fax-símile, nem aqueles apresentados fora do prazo ou por quem não 
estiver legalmente habilitado para representar a empresa LICITANTE.
18.9. O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas dos atos não suscetíveis de apro-
veitamento.

19. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

19.1. Depois de avaliadas a aceitabilidade das propostas e a qualificação da empresa titular da melhor oferta, constatando-se o atendimento 
dos requisitos, o Pregoeiro avisará às licitantes da decisão sobre a aceitação ou não das propostas e da habilitação, proclamando o resultado 
da licitação.

19.2. Declarado o vencedor da licitação e não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, 
mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da 
decisão.
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19.3. Após a adjudicação os autos serão encaminhados ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde, para homologação e decisão quanto à 
contratação, podendo, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância 
aos termos do Edital ou ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus 
representantes legais.

19.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto 
ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso pela própria autoridade competente, que decidirá quanto à contratação.

20. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

20.1. Após a Homologação da Licitação pela Autoridade Competente, será convocado o interessado (via AR/MP), para no prazo de 05 dias 
proceder a assinatura do Contrato administrativo, nos moldes da minuta constante no Anexo VI, deste Edital, nos termos do art. 64 da Lei 
8666/93.

20.2. A Adjudicatária obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital, a:

I - Prestar a execução do contrato na forma ajustada, vedada a subcontratação, sem autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE;

II - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto do presente Edital;

III - Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes 
venham a ser exigidas por força de Lei;

IV – Entregar os objetos nas quantidades e especificações previstas no Edital e Contrato;

V – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;

VI – Arcar com todas as despesas que decorrentes da efetiva prestação dos serviços, tais como taxas, impostos ou quaisquer outros acrés-
cimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

20.3. O adjudicatário deverá manter durante todo o período da contratação as condições de sua qualificação.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-á à CONTRATADA no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente visada pelo 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde e o respectivo comprovante de abastecimento.

21.2. A nota fiscal deverá discriminar a quantidade fornecida.

21.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo;

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadra-
mento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

22.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e contraditório, a Administração poderá aplicar 
à CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas irregularidades; sendo que a penalidade de advertência poderá ser 
cumulada com a penalidade de multa.

b) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação caso haja atraso superior a cinco dias na execução do contrato, configurando-se a 
inexecução parcial do contrato. Em caso de atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total.
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c) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação no caso da empresa não entregar todos os itens no prazo estipulado no edital, após 
cinco dias de atraso na execução do contrato.

d) Nos casos em que a empresa entregar os itens faltantes em prazo superior ao estipulado no edital, após a tolerância de cinco dias, tam-
bém incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação.

e) as multas a que se referem os itens acima incidem sobre o valor total da contratação e poderão ser descontada de Faturas ou créditos 
existentes ou recolhida em até 5 (cinco) dias úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta registra-
da ou recebimento do e-mail, sob pena de inscrição em dívida ativa, depois de esgotados os recursos administrativos, respeitada a ampla 
defesa, caso o débito não seja quitado no prazo de sessenta dias;

f) Pela inadequabilidade do(s) objeto(s) ou produto(s) entregue o fornecedor dos objetos sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) do 
valor dos objetos entregues inadequadamente.

g) Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada 
multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual se for o 
caso.

h) Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual, este ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de 10% 
(dez por cento) do valor total dos itens adjudicados, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

i) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
caso haja inexecução parcial do contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos, se houver inexecução total;

j) As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da 
primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

j.1) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento

j.2) As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo de forma injustificada.

22.3. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem 
como os antecedentes da LICITANTE ou CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93, observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, por decisão motivada e 
fundamentada em processo administrativo.

22.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro da CONTRATADA.

22.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

22.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22.7. Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o INPC/IBGE, ou índice oficial, que venha a subs-
tituí-lo.

22.8. Esgotados todos os recursos, depois de notificado a LICITANTE ou CONTRATADA para o pagamento da multa, fica esta ciente que 
incidirão sobre o débito juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta 
dias, o valor devido será inscrito como dívida ativa municipal.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos deste Edital e dos seus respectivos 
anexos, se houverem, não podendo alegar a LICITANTE, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.

23.2. O Órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar, no todo ou em parte, os negócios já realizados, sem que desta decisão caiba 
qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância 
aos termos deste Edital ou de seus Anexos, se for o caso.

23.3. O Órgão licitador reserva-se o direito de acrescer ou diminuir a aquisição em 25% do valor do objeto da presente licitação, conforme 
prescreve o art. 65, § 1º da Lei 8666/93.

23.4. As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro desta comarca, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja ou se torne.

São Francisco do Sul, 25 de abril de 2018.

NADIA MOREIRA RAPOSO
Secretária do Fundo Municipal de Saúde



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 649

TERMO DE REFERÊNCIA
1. JUSTIFICATIVA:

De acordo com o Ministério da Saúde Portaria 1.010 de 21 de maio de 2012 é de extrema necessidade que a equipe do serviço de emer-
gência realize periodicamente treinamentos e capacitações para os atendimentos de emergência. Todos esses dados são enviados a cada 
6 meses ao ministério da saúde para a renovação de nosso serviço. Estamos sendo cobrados em relação as capacitações que não estão 
sendo realizadas em nosso município.

2. OBJETIVO / FINALIDADE:
Contratação de empresa especializada na realização de Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Básico, a serem ministrados junto aos 
servidores lotados no SAMU, com carga horária de 60 horas.

3.0 – OBJETO:

LOTE ÚNICO

Item Produto Qde Preço Total

01

Curso de Atendimento Pré-Hospitalar para 15 funcionários lotados no Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia – SAMU, com carga horária total de 60 horas. A ser realizado no município, contendo a seguinte grade: * 
Abordagem sobre local; * Condições do Paciente; * Estado de Consciência; * RPC/DEA : vias aéreas, respiração, 
técnicas de ventilação, hemorragias (choque, controle de hemorragias, curativos e bandagens); * Estado Neuro-
lógico; *Exposição; * Colar Cervical (colocação);* Mobilização do paciente: fraturas e imobilizações (rolamentos 
90° e 180º, levantamento cavaleira, uso da prancha).

01 R$ 8.726,66

4.0 – PRAZO DE ENTREGA

O curso será realizado pela empresa vencedora, conforme solicitação da Secretaria de Saúde, após a formalização de contrato.

5.0 – FISCALIZAÇÃO

A. A fiscalização da prestação de serviços será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC por meio de ser-
vidor designado:

Coordenação do SAMU

B – A fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC.

6.0 – DO REAJUSTE

6.1.1 Os preços contratuais resultante do objeto da presente licitação serão irreajustáveis.
7.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento do Município, sendo:

Unidade Orçamentária 19-001 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto Atividade 2121– Manutenção Serviço Móvel de Emergência - SAMU
Elemento de Despesa 339039 99 – Aplicações Diretas (outros serviços de terceiro pessoa-jurídica)
Vínculo do Recurso 13809 – Serviço de atendimento móvel urg.-samu

8.0 – DO PAGAMENTO

8.1 – O pagamento dar-se-á à CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta dias) após a entrega da nota fiscal devidamente vistada pelo Fundo 
Municipal de Saúde, sendo que as notas deverão ser entregue do 1º dia útil até no máximo o 24º dia útil do mês corrente..
www.saofranciscodosul.sc.gov.br
8.2 – A nota fiscal deverá discriminar o serviço executado.

8.3 – Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

8.4 – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

A Contratada deverá justificar fundamentada, prévia e formalmente qualquer ocorrência que a leve a descumprir os deveres estabelecidos 
neste Termo. A aceitação da justificativa ficará a critério do Fundo Municipal de Saúde.

9.0 – LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL

Rua: Manoel A. Bueno, 387 (anexo ao Pronto Socorro municipal)
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Bairro: Rocio Grande
Cidade: SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
HORÁRIO DE ENTREGA: Das 09h00min às 12h00min
Das 14h00 min às 17h00min

Nádia Moreira Raposo
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 14.197/2017

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Ao:
Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da proponente), inscrita no 
CNPJ/MF sob nº .....................................  e Inscrição Estadual sob nº .............................. , representada neste ato por seu(s) sócios 
(qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) ....................... , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ......................., e CPF nº ........
............................. , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o (a) Sr(a) ......................., portador (a) da Cédula de Identida-
de RG nº ..................................e CPF nº ................................, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social 
da Empresa) perante .......................................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº 
017/2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARACÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances 
ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo 
ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar 
a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do Outorgante.

A presente Procuração é válida por XXXXX

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
Obs: deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência 
do outorgante para constituir mandatário, conforme edital.
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

À:
Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul
A/C. Pregoeiro Oficial
Edital de Pregão Presencial nº. 017/2018

Prezados Senhores,
 ______________________________________  , portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de responsável 
legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente que se sujeita às condições 
estabelecidas no Edital de Pregão Presencial acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licita-
dor, quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital, e que demonstrem integral 
capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenien-
tes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Ao:
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Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul
A/C. Pregoeiro Oficial
Edital de Pregão Presencial nº. 017/2018

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº 017/2018 que a Proponente .............................
............................  (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob nº .............................................. , com sede na cidade de .......................
..............., Estado ................................ , na Rua/Av ................................................................................  (endereço completo), não 
mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos 
ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao:
Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul
A/C. Pregoeiro Oficial

Edital de Pregão Presencial nº. 017/2018
Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da lei nº 10.520/2002, a empresa .....................................(indicação da 
razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, cujo objeto é a Aquisição de ......., 
de acordo com especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO N° 017/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL E A EMPRESA __________________________.

Instrumento Particular de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 01.744.089/0001-63, neste ato representado pelo Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde, Srº. Lincon Machado Carmargo, brasileiro, casado, Funcionário Público, inscrito no CPF. sob n° 032.572.739-24, resi-
dente e domiciliado nesta cidade, na Rua Mario Roberto Robaina, n°523 Água Branca e de outro lado a empresa _____________________
_______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. sob nº _________________________, estabelecida na __________
________________________, Nº ______, bairro ___________________, neste ato representada por ______________________________
___________, inscrita no CPF. sob nº ___________________________, residente e domiciliada na ________________________________
__, Nº ______, bairro __________________, na cidade __________________ , doravante denominados respectivamente CONTRATANTE e 
CONTRATADA, em decorrência do processo licitatório Nº 012/2018 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, homologado em ___/___/ ______ 
, de conformidade com a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 381/2005, que regulamentam a licitação na 
modalidade de Pregão, bem como, subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações, têm entre si 
justo e acertado o seguinte:
CLÁUSULA 1ª – OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para realização de Curso de Atendimento Pré Hospitalar Básico para os funcionários do SAMU, 
em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Perfaz o presente contrato o valor total de R$ __________, irreajustável, cujo pagamento dar-se-á à CONTRATADA em até 30 (trinta) 
dias após entrega do pedido, mediante apresentação da nota fiscal devidamente visada pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, atestando 
o recebimento dos produtos.
CLÁUSULA 3ª – DOS RECURSOS

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
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Unidade Orçamentária 1901 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto Atividade 2121 – Manutenção Serviço Móvel SAMU
Elemento de Despesa 33903009 – Material Farmacológico
Vínculo do Recurso 13809 Serviços de Atendimento ao SAMU

Unidade Orçamentária 1901 - Fundo Municipal de Saúde

CLÁUSULA 4ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Município poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometi-
mento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total empenhado, em virtude de atraso no cumprimento 
das obrigações estabelecidas, aplicada até o limite de cinco dias;

c) multa de 2% (dois por cento), sobre o valor integral do empenho, em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso 
de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos.

4.2 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior 
a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

4.3. A sanção prevista no item 4.1 alínea "d", poderá ser imposta cumulativamente com as demais.

4.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, 
sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

4.5. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA 5ª - RESCISÃO CONTRATUAL

5.1 O presente Contrato poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, nos casos previstos no Capítulo III – Seção V, da Lei 8.666, de 
21 de Junho de 1.993 e suas alterações.
CLÁUSULA 6ª - ENCARGOS

6.1 A CONTRATADA assumirá integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que diz respeito às obrigações fiscais, bem como dos 
demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste contrato.
CLÁUSULA 7ª – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1 A entrega deverá ser feita em conforme solicitação da Secretaria e com o Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA 8ª – VIGÊNCIA
8.1 O presente contrato passará a vigorar na data de sua assinatura, por um período de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA 8ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e contraditório, a Administração poderá aplicar à 
CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas irregularidades; sendo que a penalidade de advertência poderá ser 
cumulada com a penalidade de multa.

b) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação caso haja atraso superior a cinco dias na execução do contrato, configurando-se a 
inexecução parcial do contrato. Em caso de atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total.

c) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação no caso da empresa não entregar todos os itens no prazo estipulado no edital, após 
cinco dias de atraso na execução do contrato.

d) Nos casos em que a empresa entregar os itens faltantes em prazo superior ao estipulado no edital, após a tolerância de cinco dias, tam-
bém incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação.
e) as multas a que se referem os itens acima incidem sobre o valor total da contratação e poderão ser descontada de Faturas ou créditos 
existentes ou recolhida em até 5 (cinco) dias úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta registra-
da ou recebimento do e-mail, sob pena de inscrição em dívida ativa, depois de esgotados os recursos administrativos, respeitada a ampla 
defesa, caso o débito não seja quitado no prazo de sessenta dias;
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f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
caso haja inexecução parcial do contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos, se houver inexecução total;

g) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

h) Pela inadequabilidade do(s) objeto(s) ou produto(s) entregue o fornecedor dos objetos sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) do 
valor dos objetos entregues inadequadamente.

i) Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada 
multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual se for o 
caso.

j) Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual, este ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de 10% 
(dez por cento) do valor total dos itens adjudicados, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

l) As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da 
primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

8.2 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo de forma injustificada.

8.3 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem 
como os antecedentes da LICITANTE ou CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93, observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, por decisão motivada e 
fundamentada em processo administrativo.

8.4 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
8.6 Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o INPC/IBGE, ou índice oficial, que venha a substi-
tuí-lo.

8.7 Esgotados todos os recursos, depois de notificado a LICITANTE ou CONTRATADA para o pagamento da multa, fica esta ciente que inci-
dirão sobre o débito juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta dias, 
o valor devido será inscrito como dívida ativa municipal.

CLÁUSULA 9ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 A CONTRATANTE se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;

b) comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;

CLÁUSULA 10ª – FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização do contrato será exercida pelo Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul – SC por meio de servidor designado.

Fiscalizador: Médico Veterinário do Bem Estar Animal

10.2 A fiscalização se reserva o direito de recusar e/ou devolver os produtos que estiverem em desacordo ou que não atenderem as espe-
cificações estabelecidas no Termo de Referência.

10.3 A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da contratante, com 
atribuições específicas, devidamente designado em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666-93, ao qual caberá:
a) responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais e editalícias;
b) certificar a entrega dos produtos, encaminhando cópia desta certificação à Secretaria Municipal de Finanças;
c) pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a 
abertura de nova licitação, dispensa ou inexigibilidade.
d) adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da Prefeitura Mu-
nicipal de São Francisco do Sul;
e) notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula deste contrato e encaminhar cópia da referida 
notificação à Secretaria Municipal de Administração, para ser anexada ao contrato;
f) adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da CONTRATANTE;
g) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços.
Parágrafo Primeiro
A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com este Contrato.
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CLÁUSULA 11ª - BASE LEGAL

11.1 Onde este Contrato for omisso, prevalecerão as normas da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA 12ª - FORO

12.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca.
E, por estarem acordes, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
NADIA MOREIRA RAPOSO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SOCIAL

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CONTRATADA

São Francisco do Sul, 00 de ________________ de 2018

ANEXO VII
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre o Fundo Municipal de Saúde e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega 
do edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do e-mail: licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br
A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 
de quaisquer informações adicionais.

Razão Social: ________________________________________________________________ 
C.N.P.J. n° __________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Cidade: ________________________________________________________  Estado: _______ 

Telefone: ___________  Fax: __________ 

Pessoa para contato: ___________________________________________________________ 

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: _____________, ______ de _______________ de 2018.

Assinatura

PP 079-2018
Publicação Nº 1603848

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº 079/2018

O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações introduzidas pela Lei nº 
8.883, 08.06.94, mediante o Pregoeiro (a) designado (a) pela Portaria Nº 14.675 de 22 de janeiro de 2018, torna público para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 10h do dia 10 de maio de 2018, na Sala de Reuniões da Prefeitura, situada à Praça Getúlio Vargas, n° 01, 
Centro, nesta cidade, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e 
seus anexos. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06, nº. 127/07, 
nº. 147/14, subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, nas condições fixadas neste Edital e seus 
anexos.
1. DA LICITAÇÃO

1.1 – DO OBJETO

1.1.1. Contratação de operadora de Planos ou Seguros Privado de Assistência à Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assis-
tência médico-hospitalar, laboratorial e obstétrico, exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, na 
modalidade COLETIVO, DO TIPO PLANO BÁSICO EM ENFERMARIA – COBERTURA ESTADUAL, aos servidores da Prefeitura Municipal de São 
Francisco do Sul e respectivos dependentes, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.
2. LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DO PREGÃO.
2.1. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura, à Praça Getúlio Vargas, nº 01, Centro, São Francisco do Sul – SC / 89.240-000.

mailto:licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br
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2.2. Data: Os Envelopes deverão ser entregues (inclui-se os via postal) para o Pregoeiro (a) impreterivelmente até às 10h do dia 10 de 
maio de 2018.
2.3. ABERTURA DOS ENVELOPES: Será às 10h do dia 10 de maio de 2018, ou tão logo se encerre o credenciamento das empresas, estando 
todas presentes.

3. DESCRITIVO DA LICITAÇÃO

3.1. MODALIDADE: Pregão Presencial.

3.2. REGIME DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência, Anexo I do edital.

3.3. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote, nas propostas classificadas pelo (a) Pregoeiro (a).

3.4. PRAZO: Conforme Termo de Referência, Anexo I do edital.

3.5. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital correrão às expensas das 
seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária 0708 – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Assessoria Administrativa de Saúde e Segurança do Trabalho

Projeto Atividade 2028 – Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria de Saúde e Segurança e Trabalho
Elemento de Despesa 33903999 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo do Recurso 1000000 – Recursos Ordinários

4. DOS ANEXOS

Anexo I. Termo de Referência - Descrição/Especificação e Condições Gerais;
Anexo II. Modelo de Procuração para Credenciamento;
Anexo III. Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;
Anexo IV. Modelo de Declaração de Sujeição às Condições estabelecidas no Edital e de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos 
da Habilitação;
Anexo V. Modelo de Declaração de não existência de trabalhadores menores;
Anexo VI – Recibo de Retirada de Edital
Anexo VII. Minuta do Contrato

5. DO FORNECIMENTO DO EDITAL

5.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado no SETOR DE LICITAÇÕES, sito à Praça Drº Getúlio Vargas, 01 – Centro, São 
Francisco do Sul - SC, em dias úteis, das 08h às 14h, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes propostas.

5.2. O Edital também está disponível para download no endereço www.saofranciscodosulslc.gov.br, no link PREGÕES E LICITAÇÕES.

5.3. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a realização da Sessão pública, fica a mesma adiada para o pri-
meiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. Alterações serão divulgadas no site acima com antecedência de 
24 horas, conforme lei.

6. DAS IMPUGNAÇÕES

6.1. Antes da data fixada para a abertura do pregão, qualquer interessado poderá:

a) solicitar esclarecimentos: pelo e-mail licitação.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br ou por escrito mediante protocolo, até 03 (três) dias 
antes da data marcada para abertura dos envelopes;

b) formular IMPUGNAÇÃO contra cláusulas, condições ou descrições do objeto do Edital: obrigatoriamente entregue ao Pregoeiro, pes-
soalmente ou encaminhada via Correios/Sedex ou pelo e-mail licitação.adm@saofranciscodosul.sc.gov.br, devendo esta ser entregue ao 
Pregoeiro (a) até 02 (dois) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes;

Obs.: a descrição do objeto e o preço estimado é de exclusiva responsabilidade do órgão/Secretaria solicitante, que será, neste prazo, inti-
mada a prestar esclarecimentos, caso necessário, para consubstanciar a decisão do Pregoeiro (a).

6.1.1. Havendo deferimento do pedido objeto da impugnação que resulte em alterações substanciais nas cláusulas deste edital ou na des-
crição do objeto, esta decisão será publicada 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do pregão no endereço www.saofranciscodosul.
sc.gov.br. Tal circunstância poderá inviabilizar a realização do certame, que será designada outra data para realização do pregão.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

7.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo pertinente ao objeto que preencham as condições exigidas 
neste Edital.

http://www.saofranciscodosulslc.gov.br
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7.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:

a) Pessoa física;

b) Empresa em regime de sub-contratação, ou ainda, em consórcio;

c) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e 
regularidade fiscal;

d) Empresa que estiver sob falência ou recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou extraju-
dicial;

e) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta 
ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, 
pelo Órgão que o praticou;

f) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Munici-
pal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou, e;

g) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Aberta a sessão pública com a fase do CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, até o horário previsto no Item 2 
deste Edital, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimen-
to, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente com fotografia.

8.2. O credenciamento far-se-á por meio de documento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, 
além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lan-
ces, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, negociar a redução de preço, desistir ou manifestar-se 
imediata e motivadamente, sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

8.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada da cópia do respectivo 
estatuto/contrato social onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

8.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao 
invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes, para exercer direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal in-
vestidura. Será admitido somente um representante por proponente. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação 
em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO exclusivamente no tocante à 
formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

8.4. Além dos documentos acima descritos, exclusivamente nesta etapa/fase serão entregues fora dos envelopes:

8.4.1. A Declaração de que a Proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002.

8.4.2. Certidão expedida pela Junta Comercial, na forma de artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro Do Comércio 
(DNRC), se for o caso, e desejar usufruir dos benefícios à estas concedidos pela Lei Complementar 123/06.

8.4.3. Os Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.

8.5. A ausência de quaisquer documentos referidos nos itens 8.1, 8.2, 8.2.1 e 8.3, ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista inviabilizará a participação da proponente na fase de lances deste PREGÃO. A falta do item 8.4.1 impossibilitará, o recebimento dos 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. DOS ENVELOPES:

9.1.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação das proponentes deverão estar acondicionadas em envelopes distintos, lacra-
dos, não transparentes e respectivamente sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, com as seguintes especificações e endereçamento:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 079/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
PREGÃO Nº 079/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

9.1.2. O Envelope nº 01 deverá conter a Proposta de Preços da proponente para a contratação licitada, atendendo aos requisitos previstos 
no Item 10 deste Edital.

9.1.3 O Envelope nº 02 deverá conter os documentos de habilitação da proponente, relacionados no Item 14 deste Edital.

I0. DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preços, cuja validade é definida pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser preenchida em língua portuguesa 
e estar datilografada ou digitalizada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel 
timbrado da LICITANTE, ou com carimbo, ou ainda impressa por processo eletrônico com indicação do número do pregão, contendo a razão 
social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente e estar devidamente assinada pelo representante legal da empresa.

10.2. Na proposta de preços deverão constar:

a) Razão social da LICITANTE, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, nº da conta corrente, agência e respectivo banco para deposito, 
e se existente fax para contato e endereço eletrônico (e-mail);

b) os preços unitários e totais em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 
considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;

c) indicação individualizada das características e descrições dos serviços que deverão estar de acordo com as exigências constantes dos 
Anexos I, não se admitindo propostas alternativas

10.3. Na formulação da proposta deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, 
frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento 
de custos não considerados nos preços cotados.

10.4. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

10.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

10.6. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital.

10.7. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DO JULGAMENTO

11.1. Concluída a fase de Aceitação de Propostas, o Pregoeiro comandará o início da Abertura das Propostas, selecionando as LICITANTES 
aptas a participar da licitação na modalidade PREGÃO, divulgando no ato a lista das LICITANTES e das propostas ofertadas, classificando-as 
segundo a ordem crescente dos valores ofertados, indicando desde logo as proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da 
licitação.

11.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

11.2. Como forma de verificação das proponentes autorizadas a participar da fase competitiva da licitação, levará em consideração a autora 
da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, as quais poderão fazer novos lances, 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

11.3. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, 
até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas es-
critas.

11.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos 
lances.

12. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

12.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, 
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que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

12.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

12.3. A desistência de apresentar lance implicará na automática exclusão da LICITANTE da etapa e na manutenção do último preço apre-
sentado pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas.

12.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

12.4.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.

12.5. Depois de exaurida a fase de lances, serão analisadas as propostas, visando selecionar aquela que se apresente mais vantajosa para 
a Administração, respeitando-se o valor orçado.

12.6. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, por item proposto, na 
ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada 
às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

12.7 O pregoeiro convocará a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte, detentora(s) da(s) proposta(s) de menor valor, dentre 
aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao(s) valor(es) da(s) proposta(s) melhor(es) classificada(s), 
para que apresente(m) preço(s) inferior(es) ao(s) da(s) melhor(es) classificada(s), no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão 
do direito de preferência.

12.8 A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do item 12.7.

12.9. Não havendo a apresentação de novo(s) preço(s), inferior(es) ao(s) preço(s) da(s) proposta(s) melhor(es) classificada(s), serão con-
vocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno 
porte cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 12.7

12.10. Caso a(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s), de acordo com a classificação de que trata o item 12.6, seja(m) microempresa(s) 
ou empresa(s) de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação de preço(s).

12.11. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estipulado para a con-
tratação, podendo ou não estar estipulado no edital, devendo, contudo, estar indicado no Termo de Referência.

12.12. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor 
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

12.13. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12.14. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor 
a proposta.

12.15. Somente será (ão) aceito (s) LANCE (s) VERBAL (IS) que seja (m) inferior (es) ao valor da menor PROPOSTA ESCRITA e ou do último 
menor LANCE VERBAL oferecido.

12.16. Esgotada a fase competitiva de lances, serão classificadas e ordenadas as propostas, de forma crescente dos preços ofertados, in-
dicando-se desde logo, a proposta de menor valor, dando-se por encerrada a fase de julgamento das propostas, procedendo-se a imediata 
suspensão do pregão, visando à análise da aceitabilidade das melhores propostas.

13. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor preço global, compreenderá o exame do seu atendimento às 
condições gerais e específicas exigidas neste Edital e em seus Anexos.

13.1.1. Nas propostas de preços será ainda observada a apresentação das declarações eventualmente exigidas por este Edital.

13.2. Serão consideradas desclassificadas as Propostas que não contiverem todos os dados e elementos exigidos, ou não atenderem aos 
requisitos mínimos das especificações do objeto licitado, ou ofertarem preços manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores 
de mercado.

13.3. Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendimento às especificações técnicas mí-
nimas exigidas neste edital e seus anexos, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessivamente, 
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respeitada a ordem de classificação, até que um atenda às exigências.

13.4. Uma vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições 
oferecidas.

13.5. Será declarado vencedor do Lote a proponente que ofertar o menor preço global pelo respectivo objeto licitado, levando-se em conta 
a satisfação das especificações de cada item previsto no Edital. A classificação se fará pela ordem decrescente dos preços propostos e serão 
corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de cálculo verificados nas propostas;

13.6. Para efeito deste Edital e a critério do Pregoeiro serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, borrões, entrelinhas ou dúbia interpretação, que dificultem o seu julga-
mento;

c) ofereçam preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;

d) forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

14. DA HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

14.1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTES À HABILITAÇÃO

Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que atenderem 
aos requisitos do presente Edital e apresentarem no respectivo envelope Nº 2 os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

14.1.1.RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, con-
forme modelo anexo a este Edital (modelo constante do Anexo IV, deste Edital);

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos à Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União – CND) – Portaria Conjunta RFB/PGFN 1.751/2014

d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943, de acordo com a Lei n° 
12.440/2011.
g) Declaração de inexistência de trabalhadores menores, conforme modelo constante no Anexo V do presente Edital.

14.1.2. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial, concordata ou execução patrimonial expedida pelo distribuidor da sede da licitante 
com data de expedição inferior a 60 (sessenta) dias.

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade;

b.2. As empresas utilizadoras do Sped somente estarão dispensadas de apresentar balanços patrimoniais não registrados na Junta Comer-
cial se fizerem prova de que escrituram informações contábeis pela ECD.

b.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o 
balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

b.5. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;

14.1.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A operadora terá que ser pessoa jurídica pré-qualificada que ofereça plano de assistência ambulatorial, hospitalar e obstetrícia quer median-
te rede credenciada, quer diretamente em estabelecimento hospitalar próprio, detentora da seguinte qualificação técnica:

a) Autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;

b) Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

c) Registro da operadora no Conselho Regional de Medicina – CRM, de sua jurisdição;

d) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da proponente para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características como objeto ora licitado;

e) Apresentar relação nominal de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais, mediante rede conveniada ou credenciada, ou ainda em 
estabelecimento hospitalar, clínico e laboratorial próprio.

14.2. Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório Competente, ou por funcionário da Administração.

14.3.A autenticação de documentos efetuada por servidor da administração somente será válida sendo datada até o último dia útil anterior 
ao certame.
14.4. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados, terão, sempre que necessário, suas autenticidades/
validades comprovadas por parte do Pregoeiro e Equipe;

14.5. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verifica-
ção. Ocorrendo a indisponibilidade referida e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, 
a proponente poderá ser inabilitada.

14.6. Se o LICITANTE for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar 
em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante de licitação, execute o futuro contrato, deverá apresen-
tar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e condições previstas neste item.

14.7. As certidões devem ser apresentadas com data de validade para a data de abertura do certame, certidões vencidas ensejarão a inabi-
litação da proponente, pois é de responsabilidade da mesma trazer toda a documentação dentro do prazo de validade.

14.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura 
do contrato, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, e as alterações posteriores.

14.19. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006).

14.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo tempo 
inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

14.9.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.11.1, implicará decadência do direito a contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classi-
ficação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

15. DOS PROCEDIMENTOS

15.1. Se o LICITANTE desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo LICITANTE declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

15.2. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos 
apresentados.
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15.3. A falta de manifestação imediata e motivada do LICITANTE importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

15.4. O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem claramente inconsistentes e/
ou meramente protelatórios.

16. DA ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DAS LICITANTES

16.1. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos do Edital, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo a docu-
mentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para confirmação de suas condições habilitatórias, com base 
nas exigências estabelecidas anteriormente.

16.2. Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is), poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão 
pública, com a apresentação, encaminhamento e ou substituição de documento (s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrôni-
co, fax-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o (s) efeito (s) indispensável (s). O Pregoeiro poderá promover 
quaisquer diligencias necessárias à analise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação

16.3. Aberto o invólucro documentação em havendo restrição quanto à regularidade fiscal, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para sua regularização, prorrogável por igual período, mediante justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. A falta do documento 
inabilitará a proponente.

16.4. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 13.3, implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das 
Sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, para 
negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

16.5. Caberá ao Pregoeiro inabilitar, sumariamente, a LICITANTE que não atender às exigências previstas, omitir qualquer dos documentos 
solicitados ou apresentá-los fora do prazo de validade.

16.6. Se o autor da melhor proposta não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro fará imediata convocação da empresa autora 
da proposta classificada em segundo lugar para apresentar sua documentação de habilitação, e assim sucessivamente, até encontrar a 
proponente que atenda, integralmente, aos requisitos de habilitação exigidos no Edital e ou Aviso Específico.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

17.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação 
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

17.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contra-
tada.

18. DOS RECURSOS

18.1. Se o resultado da decisão não for aceito qualquer LICITANTE na mesma sessão de proclamação do vencedor da licitação, deverá 
manifestar imediata intenção de recorrer do ato decisório, devendo o fato ser devidamente consignado em ata, sob pena de preclusão.

18.2. A manifestação, necessariamente, explicitará motivação consistente e esta será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá 
pela sua aceitação ou não.

18.3. Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro dará novamente por suspensa a sessão, concedendo ao interessado, na 
própria sessão, o prazo de 3(três) dias corridos para a apresentação às razões recursais. Na mesma oportunidade serão também intimados 
os demais participantes para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, também em 3(três) dias, contados do término do prazo re-
cursal concedido ao recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório.

18.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

18.5. Os recursos deverão ser protocolados e deverão ser dirigidos à autoridade superior competente, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, para que proceda a sua entrega ao Pregoeiro(a) responsável pela licitação.

18.6. Improvido o recurso e devidamente instruído com as razões da decisão, os autos serão remetidos à autoridade superior, que decidirá 
sobre a manutenção ou reforma desta decisão.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 662

18.7. A inocorrência de imediata manifestação da LICITANTE quanto ao seu interesse de interpor recurso ou a sua apresentação sem quais-
quer fundamentos, imotivado ou insubsistente, implicará na preclusão de seu direito de recorrer do ato decisório.

18.8. Não serão aceitos recursos interpostos através de e-mail ou Fax-símile, nem aqueles apresentados fora do prazo ou por quem não 
estiver legalmente habilitado para representar a empresa LICITANTE.

18.9. O acolhimento do recurso pela autoridade que prolatou a decisão importará na invalidação apenas dos atos não suscetíveis de apro-
veitamento.

19. DO RESULTADO DA LICITAÇÃO

19.1. Depois de avaliadas a aceitabilidade das propostas e a qualificação da empresa titular da melhor oferta, constatando-se o atendimen-
to dos requisitos, o Pregoeiro (a) avisará às licitantes da decisão sobre a aceitação ou não das propostas e da habilitação, proclamando o 
resultado da licitação.

19.2. Declarado o vencedor da licitação e não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, 
mediante a inserção, na respectiva ata, das razões e fundamentos da decisão, dando aos participantes do certame a imediata intimação da 
decisão.

19.3. Após a adjudicação os autos serão encaminhados a Autoridade Competente, para homologação e decisão quanto à contratação, 
podendo, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância aos termos do 
Edital ou ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes 
legais.

19.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do 
objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro (a), ou, quando houver recurso pela própria Autoridade Competente, que decidirá quanto à 
contratação.

20. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

20.1. Após a Homologação da Licitação pela Autoridade Competente, será convocado o interessado (via AR/MP), para no prazo de 05 dias 
proceder a assinatura do Contrato administrativo, nos moldes da minuta constante no Anexo VI, deste Edital, nos termos do art. 64 da Lei 
8666/93.

20.2. A Adjudicatária obriga-se, além das obrigações a ela inerentes previstas no Edital, a:

a) Assegurar aos beneficiários, os serviços, de acordo com as condições estabelecidas em contrato e na proposta apresentada;

b) Fornecer aos beneficiários, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato, as carteiras de identificação, cons-
tando o tipo de Plano a que pertencem e seus nomes, cuja apresentação, acompanhada de documento de identidade, e quando necessária 
a autorização prévia, assegure aos beneficiários o direito à utilização dos benefícios, nos termos do presente edital, seus anexos e da le-
gislação vigente;

c) Fornecer aos novos beneficiários, inclusos após a assinatura do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias do cadastro, as carteiras de 
identificação, nos termos do item anterior;

d) Fornecer pelo menos 02 (dois) guias médicos para cada titular, que deverá ser atualizado, no mínimo a cada ano;

e) Comunicar, imediatamente, à Prefeitura toda e qualquer alteração ocorrida na rede credenciada e/ou contratada (novos credenciamen-
tos/descredenciamentos);

f) Distribuir os guias médicos aos titulares em até 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato;

g) Efetuar as inclusões e exclusões dos beneficiários conforme indicação da Prefeitura;

h) Credenciar hospitais, médicos, clínicas, laboratórios e serviços auxiliares, de forma a atender as exigências contidas no Termo de Refe-
rência (Anexo I) deste edital;

i) Atender as solicitações da Prefeitura de credenciamento de profissionais, devendo na impossibilidade de credenciar o indicado, providen-
ciar outro da mesma especialidade, na região solicitada;

j) Realizar, a critério e conforme solicitação da Prefeitura, exames médicos para os titulares ativos, de acordo com o Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional do Contratante;

k) Elaborar e fornecer ao fiscal do contrato, com periodicidade trimestral, relatórios informatizados, preferencialmente na forma de arquivos 
de dados em meio magnético, contendo dados relativos aos quantitativos e perfil da utilização dos beneficiários, discriminando titulares e 
dependentes, sem prejuízo do fornecimento de dados e documentos relativos ao custo do contrato;
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l) Disponibilizar atendimento telefônico para efeito de autorização de serviços e de informações sobre os serviços contratados;

m) Indicar um responsável (preposto) pela fiel execução do Contrato, que deverá entre outras tarefas, reunir-se, sempre que solicitado, com 
a equipe de fiscalização da contratante;

n) Reapresentar a Prefeitura, sempre que vencidos os respectivos prazos de validade, os documentos relativos à habilitação jurídica e au-
torização para funcionamento, bem como demais documentos solicitados pelo fiscal do Contrato, devidamente atualizados, em original ou 
por cópia reprográfica autenticada;

o) Satisfazer e aceitar todas as exigências do Edital e seus anexos;

p) Justificar, expressamente, toda negativa de cobertura por parte da CONTRATADA, que deverá ser analisada pelo fiscal do contrato;

q) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados a Administração ou beneficiários;

r) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

s) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

t) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação;

21. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

21.1 O Município de São Francisco do Sul obriga-se a:

a) Relacionar os beneficiários, quando da assinatura do contrato, com respectivos endereços, constando da relação todas as informações 
necessárias para fins de cadastramento;

b) Informar, mensalmente, à CONTRATADA, por escrito, qualquer inclusão ou exclusão de beneficiário;

c) Recolher e devolver, quando possível, na ocasião da exclusão de beneficiários, identificação fornecidas pela CONTRATADA;

d) Checar, semestralmente, ou quando entender necessário, a rede mínima credenciada e/ou contratada;

e) Fiscalizar a observância das disposições do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, a fim de assegurar seu correto e tempestivo 
cumprimento, sem prejuízo dos procedimentos do controle exercido pela CONTRATADA;

f) Comunicar por escrito à CONTRATADA as deficiências verificadas pela fiscalização, que serão imediatamente corrigidas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades administrativas previstas;

g) Devolver à CONTRATADA a(s) nota(s) fiscal (ais) fatura(s) contendo incorreções com as razões da devolução, por escrito, para as devidas 
retificações. A devolução de nota(s) fiscal(ais) fatura(s) não aprovada pelo contratante, em hipótese alguma servirá de motivo para que a 
CONTRATADA suspenda ou atrase a execução dos serviços;

h) Efetuar, mensalmente, o pagamento dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) deste edital.

22. DO PRAZO E DO REAJUSTE

22.1 O prazo do respectivo contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com a possibilidade de prorrogação, 
considerada a vantajosidade para a Administração, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.656/1998.

22.2 O reajuste do preço cobrado no contrato celebrado com a empresa CONTRATADA terá como parâmetro o índice nacional INPC e nunca 
em período inferior a 12 (doze) meses, conforme determina a lei nº 10.192 de 14/02/2001, tudo comunicado àquela Agência dentro do 
prazo legal.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA em moeda nacional por meio de ordem bancária até o 10º dia após o 
atesto, pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, da(s) Nota(s) Fiscal(is) referentes aos serviços prestados no mês anterior, bem como o visto 
em outros documentos porventura apresentados, acompanhado(s) da relação nominativa de todos os beneficiários.

23.2. A nota fiscal deverá discriminar a quantidade fornecida.

23.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

23.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo;

24.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadra-
mento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

24.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e contraditório, a Administração poderá aplicar 
à CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas irregularidades; sendo que a penalidade de advertência poderá ser 
cumulada com a penalidade de multa.

b) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação caso haja atraso superior a cinco dias na execução do contrato, configurando-se a 
inexecução parcial do contrato. Em caso de atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total.

c) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação no caso da empresa não entregar todos os itens no prazo estipulado no edital, após 
cinco dias de atraso na execução do contrato.

d) Nos casos em que a empresa entregar os itens faltantes em prazo superior ao estipulado no edital, após a tolerância de cinco dias, tam-
bém incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação.

e) as multas a que se referem os itens acima incidem sobre o valor total da contratação e poderão ser descontada de Faturas ou créditos 
existentes ou recolhida em até 5 (cinco) dias úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta registra-
da ou recebimento do e-mail, sob pena de inscrição em dívida ativa, depois de esgotados os recursos administrativos, respeitada a ampla 
defesa, caso o débito não seja quitado no prazo de sessenta dias;

f) Pela inadequabilidade do(s) objeto(s) ou produto(s) entregue o fornecedor dos objetos sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) do 
valor dos objetos entregues inadequadamente.

g) Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada 
multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual se for o 
caso.

h) Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual, este ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de 10% 
(dez por cento) do valor total dos itens adjudicados, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

i) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
caso haja inexecução parcial do contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos, se houver inexecução total;

j) As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da 
primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

j.1) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento

j.2) As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo de forma injustificada.

24.3. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem 
como os antecedentes da LICITANTE ou CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93, observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, por decisão motivada e 
fundamentada em processo administrativo.

24.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro da CONTRATADA.

24.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

24.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

24.7. Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o INPC/IBGE, ou índice oficial, que venha a subs-
tituí-lo.

24.8. Esgotados todos os recursos, depois de notificado a LICITANTE ou CONTRATADA para o pagamento da multa, fica este ciente que 
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incidirão sobre o débito juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta 
dias, o valor devido será inscrito como dívida ativa municipal.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. A participação na presente licitação implica na expressa e automática concordância aos termos deste Edital e dos seus respectivos 
anexos, se houverem, não podendo alegar a LICITANTE, posteriormente, desconhecimento das regras constantes deste instrumento.

25.2. O Órgão licitador poderá suspender ou mesmo cancelar, no todo ou em parte, os negócios já realizados, sem que desta decisão caiba 
qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservância 
aos termos deste Edital ou de seus Anexos, se for o caso.

25.3. O Órgão licitador reserva-se o direito de acrescer ou diminuir a aquisição em 25% do valor do objeto da presente licitação, conforme 
prescreve o art. 65, § 1º da Lei 8666/93.

25.4. As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro desta comarca, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja ou se torne.

São Francisco do Sul, 25 de abril de 2018.

JULIO ELOI DA SILVA
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

Este termo de referência tem por objetivos:

- caracterizar o objeto a ser contratado;
- estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
- estabelecer nível de qualidade desejado para os serviços;
- estabelecer critérios, pagamentos e demais condições a serem observadas durante o cumprimento do contrato.

1.2. JUSTIFICATIVA

A contratação pretendida se justifica na medida em que o benefício visa proporcionar segurança e tranquilidade aos servidores da Prefeitura 
Municipal de São Francisco do Sul e autorizado pela Lei Municipal n. 974, de 16 de julho de 2010.

1.3. OBJETO

Contratação de operadora de Planos ou Seguros Privado de Assistência à Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência mé-
dico-hospitalar, laboratorial e obstétrico, exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, na modalida-
de COLETIVO, DO TIPO PLANO BÁSICO EM ENFERMARIA – COBERTURA ESTADUAL, aos servidores da prefeitura Municipal de São Francisco 
do Sul e respectivos dependentes, no total estimado de 1564 (um mil quinhentos e sessenta e quatro) vidas, mediantes as condições esta-
belecidas neste Termo de Referência com co-participação de 50% (cinquenta por cento) limitado a R$102,50 (cento e dois reais e cinquenta 
centavos) por evento ambulatorial, admitindo franquia para os eventos que especifica. O plano proposto deverá possuir registro na ANS.

1.3.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM 1 – Plano de Assistência médica ambulatorial, hospitalar e obstétrica, por faixa etária.

1.3.2. DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

Regime/tipo de contratação: Plano de Saúde Suplementar coletivo por adesão, custeado pelo Município de São Francisco do Sul.
Cobertura geográfica: Atendimento mínimo em todo o Estado de Santa Catarina.
Rede credenciada: atendimento no mínimo em :
a) um hospital capacitado ao atendimento de grandes emergências, com distância máxima de 50km do Município de São Francisco do Sul;
b) uma UTI de adulto, com distância máxima de 50km do Município de São Francisco do Sul;
c)uma UTI infantil , com distância máxima de 50km do Município de São Francisco do Sul;
d) um hospital psiquiátrico/clinica psiquiátrica com internação;
e) uma maternidade com UTI neonatal, com distância máxima de 50km do Município de São Francisco do Sul;
f) um hospital com equipe de hemodinâmica de 24 horas, com distância máxima de 50km do Município de São Francisco do Sul.
Segmentação Assistencial – plano de assistência médica, incluindo assistência ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, em carácter eletivo e 
emergencial.
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Cobertura Assistencial/procedimentos: considera-se o mínimo, não exaustivo e conforme Rol de Procedimentos da Lei n. 9.656, de 03 de 
junho de 1998 e suas alterações, bem como nos termos dos Atos normativos vigentes da Agência Nacional de Saúde – ANS, quais sejam, 
a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 428, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017, considerando sempre suas alterações e o disposto neste termo de 
referência.

BENEFICIÁRIOS

São beneficiários dos serviços objeto da presente licitação:
a) os servidores ativos da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul;
b) o cônjuge ou companheiro(a) legalmente comprovado, sem a concorrência com o cônjuge, salvo decisão judicial;
c) os filhos até 24 (vinte e quatro) anos de idade e os incapacitados para o trabalho, inválidos ou interditados por alienação mental, sem 
limite de idade, devidamente comprovado por junta médica oficial;
d) o servidor aposentado que tiver contribuído para quaisquer dos planos de saúde contratado pelo Município, pelo prazo mínimo de 10(dez) 
anos, nos termos do art. 6º, da Lei Municipal n. 974/2010.
d.1)o servidor aposentado que tiver contribuído por período inferior a 10(dez) anos, deverá ser mantido no plano de forma proporcional, 
nos termos do parágrafo único do art. 6º da lei n. 974/2010.

Os servidores podem livremente aderir ao Plano de Saúde, nos termos do art. 7º da lei Municipal n. 974/2010. Bem como, solicitar a sua 
exclusão, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Atualmente o número de vidas a serem beneficiadas com os serviços ora licitados corresponde a 1564 (um mil quinhentos e sessenta e 
quatro. De acordo com a tabela abaixo:

IDADE EM ANOS QUANTIDADE DE VIDAS
00 - 18 329
19-23 61
24-28 56
29-33 140
24-36 238
39-43 184
44-48 197
49-53 162
54-58 129
59 OU + 68

Tabela 1 – especificação das faixas etárias e quantidades de usuários

Identificação dos beneficiários:

a) os beneficiários (titulares e dependentes) receberão gratuitamente carteira de identificação personalizada a ser fornecida pela CONTRA-
TADA que será usada exclusivamente quando da utilização dos serviços cobertos pelo programa de assistência à saúde;
b) em caso de extravio da carteira de identificação, o custo da emissão de nova carteira será assumido integralmente pela CONTRATADA;
c) a carteira de identificação deverá ser devolvida pelo beneficiário quando da sua exclusão do programa;
d) quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação durante o período em que permanecer cadastrado no pro-
grama e após a vigência de sua exclusão do programa será única e exclusivamente do beneficiário.

Exclusão do beneficiário:

Os titulares serão excluídos do programa de assistência à saúde nos seguintes casos:
a) por falecimento;
b) for, o servidor, exonerado por justa causa;
c) o servidor que esteja usufruindo de licença não remunerada e não recolher ao erário o valor da respectiva mensalidade do Plano de Saúde 
e os valores referentes aos procedimentos ambulatoriais utilizados;
d) o servidor que deixar de efetuar o pagamento de suas mensalidades e coparticipação pela utilização dos procedimentos ambulatoriais do 
Plano de Saúde, assumidos nos casos de demissão e exoneração sem justa causa e aposentadoria, conforme estabelecido pela Lei Municipal 
n. 974/2010;
e) quando o servidor manifestar por escrito a sua intenção de exclusão.

Os dependentes serão excluídos do programa de assistência à saúde nos seguintes casos:
a) falecimento;
b) quando o titular ao qual estiver vinculado for excluído;
c) quando não mais se configurar dependente;
d)quando solicitado pelo titular ao qual estiver vinculado.

CARÊNCIAS

Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos beneficiários do Plano, conforme segue:
a) dos beneficiários já usuários do Plano de Saúdel, desde que firmem o termo de adesão no prazo máximo de 60(sessenta) dias da data 
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da assinatura do contrato;
b)dos beneficiários titulares que entrarem em exercício como servidores da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, no prazo máximo 
de 60(sessenta) dias a contar da data de sua admissão;
c) dos demais dependentes, se inscritos até 60(sessenta) dias a contar da data em que, legalmente, adquirem essa condição;

Para os servidores que optem após as datas previstas no parágrafo anterior, a carência deverá observar o que segue:
a) emergência e urgência médica devidamente comprovada: sem carência;
b)consultas médicas: 24(vinte e quatro) horas;
c) exames e tratamentos: 30(trinta) dias;
d)internações hospitalares: 90 (noventa) dias;
e) partos e suas consequências: 120(cento e vinte dias).

Para o reingresso de servidores e dependentes antes excluídos voluntariamente do Plano, serão admitidos os períodos de carência conforme 
disposto acima.

DO CUSTO MENSAL E MECANISMO DE REULAÇÃO FINANCEIRA
O custo mensal por usuário será cobrado de forma preestabelecida, levando-se em consideração o valor do custo fixo mensal de cada usu-
ário inscrito, de acordo com a respectiva faixa etária, conforme a Tabela 1 constante deste Termo de Referência. Os valores apurados serão 
cobrados integralmente e diretamente da Contratante.
Para a prestação dos serviços ora contratados, a Contratante deverá observar – além do custo fixo mensal de cada usuário inscrito – a 
necessidade de pagamento de coparticipação de 50% (cinquenta por cento) limitado a R$102,50(cento e dois reais e cinquenta centavos) 
por evento ambulatorial.
Além do pagamento de coparticipação nos eventos ambulatoriais, o Usuário ficará ainda condicionado ao pagamento de franquia para os 
seguinte procedimento hospitalares:
a) cirurgia de redução de estômago: até R$5.000,00 (cinco mil reais);
b)cirurgia de varizes: até R$300,00 (trezentos reais) por membro;
c)cirurgia de incontinência urinária: até R$1.000,00 (mil reais);
d) internação: até R$50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado a dez dias.

A fatura será composta pelo somatório do custo fixo mensal de cada usuário e dos valores referentes à coparticipação por evento ambula-
torial e às franquias para os procedimentos hospitalares acima previstos, que eventualmente sejam utilizados pelos usuários/dependentes.

SERVIÇOS

Os serviços contratados deverão abranger, no mínimo, as seguintes modalidades de atendimento:
a) consultas médicas, tratamentos clínicos e cirúrgicos em todas as especialidades admitidas ou que venham a ser admitidas pelo CFM e/
ou Associação Médica Brasileira, ANS e Revogada pela RN nº 428, de 07/11/2017)

e suas alterações, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em especial:

1. Acupuntura;
2. Alergologia e Imunologia;
3. Anatomia e Patologia;
4. Anestesista;
5. Angiologia;
6. Bronco Esofagologia;
7. Cardiologia;
8. Cirurgia de cabeça e pescoço e buco-maxilo-facial;
9. Cirurgia cardiovascular;
10. Cirurgia endocrinológica;
11. Cirurgia Gastroenterológica;
12. Cirurgia geral;
13. Cirurgia de mão;
14. Cirurgia oftalmológica: inclusive as cirurgias corretivas (miopia, astigmatismo, hipermetropia, catarata, facectomia, etc.) nos termos da 
legislação vigente;
15. Cirurgia Pediátrica;
16. Cirurgia plástica reparadora e/ou restauradora não estética (incluindo mamoplastia);
17. Cirurgia Torácica;
18. Cirurgia Urológica;
19. Cirurgia Vascular Periférica;
20. Clínica Médica;
21. Coloproctologia;
22. Dermatologia;
23. Endocrinologia e Metabologia;
24. Fisiatria;
25. Foniatria;
26. Gastroenterologia;
27. Geriatria e Gerontologia;
28. Ginecologia;

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzUwMg==
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29. Hematologia;
30. Hepatologia
31. Homeopatia;
32. Imunologia;
33. Infectologia;
34. Mastologia;
35. Mamoplastia não estética;
36. Medicina intensiva;
37. Medicina Nuclear;
38. Nefrologia;
39. Nefrologia pediátrica;
40. Neonatologia;
41. Neurologia;
42. Neurocirurgia;
43. Obstetrícia;
44. Oftalmologia;
45. Oncologia;
46. Ortopedia e Traumatologia, inclusive materiais e aparelhos ortopédicos (pinos, parafusos, platinas), próteses e órteses ligadas ao ato 
cirúrgico;
47. Otorrinolaringologia;
48. Pediatria;
49. Pneumologia;
50. Psiquiatria, consultas e tratamento ambulatoriais, inclusive internamento;
51. Radioterapia;
52. Radioisótopos e cintilografia;
53. Reumatologia;
54. Traumatologia;
55. Urologia;
56. Venereologia;
57. Psiquiatria, consultas e tratamentos psicoterápicos ou psiquiátricos em situações de crise (dentro das previsões da lei n. 9.656/98 e 
suas alterações)
58. Fonodiaudiologia limitado em quadro consultas mês.

Além das especialidades médicas e cirúrgicas acima relacionadas deverão estar compreendidas as reconhecidas pelos órgãos que regula-
mentam a atividade de Plano de Saúde – ANS - Agência Nacional de Saúde, inclusive aquelas que as modernas tecnologias forem disponibi-
lizando e que representem fatores de economia e maior segurança para o beneficiário do plano, tudo na conformidade da Lei nº. 9.656/98 
e demais normas pertinentes, desde que possuam o CID (Código Internacional de Doenças).

b) A CONTRATADA também deverá assegurar aos beneficiários, e nos termos do Edital e seus Anexos, os seguintes exames complementa-
res, além dos anexos da RN nº 428, de 07/11/2017, e suas atualizações:

Básicos:
a. Análise clínica laboratorial;
b. Histocitopatologia;
c. Anatomopatológico, patologia clínica,
citopatologia e colposcopia;
d. Eletrocardiograma convencional;
e. Eletroencefalograma convencional;
f. Exames radiológicos simples sem contraste.

Especiais:
a. Amniocentese/Coriocentese;
b. Audiometria com impedanciometria;
c. Audiometria ocupacional;
d. Biópsia renal;
e. Cateterização de uréter;
f. Cauterização;
g. Citoscopia;
h. Colocação de gesso e similares;
i. Densitometria Óssea;
j. Diálise peritonial para agudos e crônicos;
k. Diálise peritonial contínua;
l. Eletroencefalograma prolongado, potencial
evocado, polissonografia, mapeamento cerebral
e eletroencefalograma para monitorização de
crises;
m. Eletromiografia;
n. Embolizações e radiologia intervencionista;
o. Endoscopia digestiva e peroral;

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzUwMg==
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p. Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
q. Exames invasivos de cardiologia (estudo
eletrofisiológico para diagnóstico
e tratamento);
r. Exames não invasivos de cardiologia:
eletrocardiograma convencional e dinâmico
Holter), M.A.P.A. (mapeamento ambulatorial
da pressão arterial), testes ergométricos
e “Tilt Test”;
s. Fisioterapia;
t. Fonoaudiologia;
u. Fluoresceinografia;
v. Gasoterapia;
w. Hemodiálise para agudos e crônicos;
x. Hemoterapia;
y. Implante de catéter para hemodiálise;
z. Implante de catéter para diálise peritonial;
aa. inaloterapia, inclusive urgência;
bb. Laparoscopia;
cc. Laserterapia (foto-eletrocoagulação da retina
com laser);
dd. Litotripsia extra-corpórea e enoscópica para
vias urinárias;
ee. Material de osteossíntese (tais como: placas,
parafusos e pinos);
ff. Medicina nuclear (diagnóstica e terapêutica);
gg. Nutrição parenteral ou enteral;
hh. Ortóptica;
ii. Pequenas cirurgias ambulatórias;
jj. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em
hemodinâmica;
kk. Procedimentos obstétricos;
ll. Psicologia;
mm. Próteses intra-operatórias;
nn. Prova de função pulmonar;
oo. Punção lombar;
pp. Quimioterapia;
qq. Radiodiagnóstico (demais exames radiológicos
intervencionistas ou não);
rr. Radiologia com contraste e intervencionista;
ss. Radiologia Intervencionista;
tt. Radioterapia, incluindo megavoltagen,
cobaltoterapia, césioterapia, eletronterapia,
radioimagem, radioimplante e braquiterapia;
uu. Ressonância magnética;
vv. Tomografia computadorizada;
ww. Transfusão de sangue e seus derivados;
xx. Tratamento de varizes por esclerosantes;
yy. Ultra-sonografia;
zz. Outros procedimentos necessários ao tratamento de doenças reconhecidas ou que venham a ser reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina ou pela Associação Médica Brasileira – AMB e aqueles previstos pelo Ministério da Saúde, quando das atualizações do Rol de 
Procedimentos Médicos para cobertura assistencial pelas operadoras de plano de saúde.

Os casos de urgência/emergência não necessitarão de liberação prévia, mas deverão ser comunicados à CONTRATADA em até 72 (setenta 
e duas) horas após o início do atendimento.

A CONTRATADA se obriga a fornecer as autorizações, ou justificar os indeferimentos destas no prazo máximo de até 48(quarenta e oito) 
horas do recebimento do respectivo pedido, em relação aos procedimento clínicos e cirúrgicos, exames laboratoriais e complementares, 
serviços auxiliares, terapias ou qualquer outro tratamento médico que necessite de autorização prévia.

Atendimentos cirúrgicos gerais e nas especialidades acima referidas, incluindo transplantes de órgãos com cobertura integral para receptor 
e doador. As despesas com captação, transporte e preservação de órgãos (rim e córnea) serão na forma de ressarcimento ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), conforme determina a legislação vigente o inciso IV do 1º do artigo 2º da Resolução CONSU n. 12 (publicada no DOU n. 
211, de 04/11/1998). e conforme determina o §2º da supracitada Resolução, os transplantes de rim e córne ou procedimentos vinculados, 
quando realizados por instituições do Sistema Único de Saúde (SUS), deverão ser ressarcidos em conformidade com o previsto no art. 32 
da lei n. 9.656/98 e na Resolução citada e suas alterações.

Atendimento ambulatorial e hospitalar a portadores de dependências químicas, transtornos psiquiátricos e nos casos de diagnósticos F00 a 
F09, F20 a F29, F70 a F79 e F90 a F98, relacionadas no CID 10 (ambulatorial e internamento); sendo a duração de seu tratamento conforme 
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a necessidade atribuída pelo médico assistente.

Serão asseguradas pela CONTRATADA as seguintes condições aos beneficiários:

1. todos os exames, consultas, cirurgias, internações e demais procedimentos destinados aos diagnósticos e/ou terapias quando requisita-
dos pelo médico assistente, em conformidade com as disposições deste Termo de Referência;

2. quando não houver acomodação hospitalar disponível de acordo com o Plano de Cobertura do beneficiário na Rede Credenciada da CON-
TRATADA, fica garantido o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional para o beneficiário;

3. a CONTRATADA não poderá criar em quaisquer hipóteses restrições ao atendimento de beneficiário sob a alegação de doenças ou lesões 
preexistentes ou congênitas;

4. os hospitais, centros médicos, laboratórios e demais unidades prestadoras dos serviços que constituem o objeto do presente Termo não 
poderão limitar ou restringir o atendimento, desde que estes integrem sua estrutura de serviços e estejam abrangidos nas especificações dos 
serviços contratados, sendo terminantemente vedada a exigência de exclusividade de atendimento em unidade própria, o direcionamento 
e o uso de outros mecanismos de regulação mencionados na letra “b” do inciso I do artigo 4º da Resolução CONSU nº. 08 de 04/11/1998;

5. não haverá limites de permanência para internações hospitalares em UTIs, como determinam as disposições da ANS;

6. será de total responsabilidade da CONTRATADA o custo com a remoção de pacientes, dentro do perímetro urbano, e nos perímetros in-
termunicipal e interestadual, de forma adequada a cada caso, inclusive UTI móvel (terrestre), sem limite de quilometragem, entre hospitais, 
no caso de realização de exames e/ou transferência;

A CONTRATADA obriga-se a atender as solicitações formuladas pelo fiscal do Contrato, de credenciamento de prestadores de serviços no 
interesse das necessidades dos beneficiários do plano de saúde, devendo, na impossibilidade de credenciar, justificar o motivo do não aten-
dimento do pedido, e envidar esforços para providenciar outro prestador na mesma especialidade, na região solicitada, somente se eximindo 
de tal dever se comprovada a inexistência de prestadores interessados para credenciamento na região ou município.
Sempre que ocorrer descredenciamentos ou extinção de convênios com consultórios, clínicas especializadas, hospitais e outros serviços 
médicos, será obrigatória a reposição desse tipo de atendimento dentro daquela região no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante novo 
credenciamento, sem prejuízo da continuidade dos atendimentos em curso até o novo credenciamento, preservando o elevado nível de 
atendimento. Deverão ser comunicadas, em seguida, ao contratante as providências adotadas.

EXCLUSÕES DE COBERTURA

a. Aborto provocado, especialidades médicas que não forem legalmente reconhecidas, massagens, duchas e saunas de finalidade estética, 
tratamento em estâncias hidrominerais e de repouso, tratamentos experimentais e aplicação de medicamentos não reconhecidos pelos 
órgãos governamentais;

b. Cirurgias plásticas em geral, exceto as restauradoras para correção de lesão proveniente de acidente pessoal ou de lesão decorrente de 
tratamento cirúrgico de neoplasia maligna, e, nesses casos, a cobertura estará sujeita à apresentação de laudo anatomopatológico da lesão 
neoplásica;

c.Despesas com medicamentos de manutenção após transplantes;

d. Despesas extraordinárias de internação, como refrigerantes, lavagem de roupa, aluguel de aparelho de televisão, telefonemas interur-
banos e internacionais;

e. Home care, inclusive enfermagem particular;

f. Exames com o objetivo de reconhecimento de paternidade e atos cirúrgicos determinando a mudança ou alteração de sexo;

g. Medicamentos importados não nacionalizados e medicamentos ministrados ou utilizados fora do regime de internação;

h. Procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos;

i. Próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico ou para fins estéticos;

j. Remoções por via aérea, salvo nos casos indicados em que se comprove a impossibilidade de realizar-se o tratamento na cidade em que 
se encontra o paciente;

k. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, não reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e/ou não aprovado pelo Conselho de 
Saúde Suplementar e

l. Tratamento da esterilidade do tipo fertilização in-vitro (inseminação artificial).

DO REEMBOLSO DAS DESPESAS

Caberá o reembolso das despesas:
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a) Nos casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços da rede credenciada da Contratada ou nas loca-
lidades em que a Contratada não dispuser de rede médica hospitalar, laboratorial e serviços complementares ao diagnóstico, credenciada 
ou própria, deverá ser assegurado aos beneficiários o reembolso das despesas efetuadas, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados da 
apresentação do requerimento, com consultas, exames, honorários médicos e serviços hospitalares e respectivas notas fiscais.

b) Nos casos do item anterior, será respeitado como teto 100% (cem por cento) dos respectivos valores de referência da Lista de Procedi-
mentos Médicos da Associação Médica Brasileira em vigor, com medicamentos e materiais utilizados durante o período de internação, de 
acordo com os preços fixados e publicados no Diário Oficial da União e as taxas hospitalares em consonância com a Tabela da Sociedade 
hospitalar local.

c) Os medicamentos utilizados durante a realização de procedimentos hospitalares cobertos, deverão ser reembolsados de acordo com a 
Tabela do BRASÍNDICE (www.brasindice.com.br).

d) Os beneficiários para se habilitarem ao reembolso das despesas com os serviços de assistência à saúde por eles diretamente efetuados, 
deverão apresentar à CONTRATADA os seguintes documentos:

1- contas discriminadas das despesas, incluindo relação de materiais, medicamentos utilizados e exames efetuados, com preço por unidade, 
juntamente com as vias originais das notas fiscais e faturas;

2 – vias originais dos recibos e comprovantes de pagamento dos honorários médicos, de assistentes e, se for o caso, de auxiliares e anes-
tesistas e que devem constar os números de CRM, do CPF e do ISS e a discriminação do serviço realizado;

3- relatórios médicos, justificando o tratamento e especificando o grau de urgência ou emergência, bem como o tempo de permanência do 
beneficiário no hospital.

DO REAJUSTE E DA REVISÃO

O reajuste do preço cobrado no contrato celebrado com a empresa CONTRATADA terá como parâmetro o índice de reajuste fixado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - para os planos individuais e familiares, e nunca em período inferior a 12 (doze) meses, 
conforme determina a Lei nº. 10.192 de 14/02/2001, tudo comunicado àquela Agência dentro do prazo legal.

Nos casos de reajuste, a empresa contratada deverá demonstrar, analiticamente, mediante planilhas comparativas entre receitas e despe-
sas, a necessidade de aplicação de índice de reajuste, notadamente nos casos em que ensejem percentual superior ao fixado pela ANS, 
anualmente.

A CONTRATADA tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde 
que ocorram fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ao ainda, em ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

A CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular ao CONTRATANTE requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência 
do fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por 
ela.
Junto com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar toda documentação comprobatória que evidencie o quanto o aumento de 
preços ocorrido repercute no valor total pactuado.

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA em moeda nacional por meio de ordem bancária até o 10º dia útil após o atesto, 
pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, da(s) Nota(s) Fiscal (is) referentes aos serviços prestados no mês anterior, bem como o visto em 
outros documentos porventura apresentados, acompanhado(s) da relação nominativa de todos os beneficiários.

Havendo inexatidão dos dados apresentados pela CONTRATADA para efeito do pagamento dos serviços prestados, que impossibilitem o 
atesto pela CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA reapresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is) e relatório(s) anexo(s) retificados, e a CONTRATAN-
TE terá o prazo de mais 10 (dez) dias úteis a contar da reapresentação para efetuar o pagamento.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Relacionar os beneficiários, quando da assinatura do contrato, com respectivos endereços, constando da relação todas as informações ne-
cessárias para fins de cadastramento;

Informar, mensalmente, à CONTRATADA, por escrito, qualquer inclusão ou exclusão de beneficiário;

Recolher e devolver, quando possível, na ocasião da exclusão de beneficiários, assim como, no caso de rescisão contratual, as respectivas 
carteiras de identificação fornecidas pela CONTRATADA;

Checar, semestralmente, ou quando entender necessário, a rede mínima credenciada e/ou contratada, conforme exigido nos itens 9 e 10 
deste instrumento;
Fiscalizar a observância das disposições deste Termo de Referência, a fim de assegurar seu correto e tempestivo cumprimento, sem prejuízo 

http://www.brasindice.com.br/
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dos procedimentos do controle exercido pela CONTRATADA;

Comunicar por escrito à CONTRATADA as deficiências verificadas pela fiscalização, que serão imediatamente corrigidas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades administrativas previstas.

Devolver à CONTRATADA a(s) nota(s) fiscal(ais) fatura(s) contendo incorreções com as razões da devolução, por escrito, para as devidas 
retificações. A devolução de nota(s) fiscal(ais) fatura(s) não aprovada pelo contratante, em hipótese alguma servirá de motivo para que a 
CONTRATADA suspenda ou atrase a execução dos serviços;

Efetuar, mensalmente, o pagamento dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Assegurar aos beneficiários da CONTRATANTE os serviços, de acordo com as condições estabelecidas em contrato e na proposta apresen-
tada;

Fornecer aos beneficiários da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato, as carteiras de 
identificação, constando o tipo de Plano a que pertencem e seus nomes, cuja apresentação, acompanhada de documento de identidade, 
e quando necessária a autorização prévia, assegure aos beneficiários o direito à utilização dos benefícios, nos termos do presente Termo 
de Referência e da legislação vigente;

Fornecer aos novos beneficiários da CONTRATANTE, inclusos após a assinatura do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias do cadastro, 
as carteiras de identificação, nos termos do item anterior;

Fornecer pelo menos 02 (dois) guias médicos para cada titular, que deverá ser atualizado, no mínimo, a cada ano.

Comunicar, imediatamente, à contratante toda e qualquer alteração ocorrida na rede credenciada e/ou contratada (novos credenciamentos/
descredenciamentos);

Distribuir os guias médicos aos titulares em até 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato;

Efetuar as inclusões e exclusões dos beneficiários conforme indicação do Contratante;

Credenciar hospitais, médicos, clínicas, laboratórios e serviços auxiliares, de forma a atender as exigências contidas neste Termo de Refe-
rência;

Atender às solicitações da CONTRATANTE de credenciamento de profissionais, devendo na impossibilidade de credenciar o indicado, provi-
denciar outro da mesma especialidade, na região solicitada;

Realizar, a critério e conforme solicitação do Contratante, exames médicos para os titulares ativos, de acordo com o Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional do Contratante;

Elaborar e fornecer ao fiscal do contrato, com periodicidade trimestral, relatórios informatizados, preferencialmente na forma de arquivos 
de dados em meio magnético, contendo dados relativos aos quantitativos e perfil da utilização dos beneficiários, discriminando titulares e 
dependentes, sem prejuízo do fornecimento de dados e documentos relativos ao custo do contrato;

Disponibilizar atendimento telefônico para efeito de autorização de serviços e de informações sobre os serviços contratados;

Indicar um responsável (preposto) pela fiel execução do Contrato, que deverá, entre outras tarefas, reunir-se, sempre que solicitado, com 
a equipe de fiscalização da contratante;

Reapresentar ao CONTRATANTE, sempre que vencidos os respectivos prazos de validade, os documentos relativos à habilitação jurídica e 
autorização para funcionamento, bem como demais documentos solicitados pelo fiscal do Contrato, devidamente atualizados, em original 
ou por cópia reprográfica autenticada;

Satisfazer e aceitar todas as exigências do Edital e seu(s) anexo(s);

Justificar, expressamente, toda negativa de cobertura por parte da CONTRATADA, que deverá ser analisada pelo Fiscal do Contrato;

DA FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será indicada pela Secretaria Municipal de Administração, a qual incumbirá acompanhar a execução do contrato, 
anotando as infrações contratuais constatadas.

A Fiscalização deverá:

I - solicitar à CONTRATADA, sempre que necessário, a apresentação de Relatórios, dados em arquivo magnético ou documentos pertinentes 
aos quantitativos de utilização dos serviços, discriminação do perfil e do custo dos serviços utilizados e maiores utilizadores, que deverão 
ser fornecidos pela CONTRATADA;
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II - Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) apondo o seu “aceite” e visitar os demais documentos apresentados pela CONTRATADA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Será julgada vencedora, a proposta que atender a todos os requisitos técnicos e especificações previstos neste Termo de Referência e ofer-
tar O MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL, incluindo todos os custos diretos e indiretos pertinentes, desde que atenda a todos os requisitos 
de habilitação.

As licitantes deverão apresentar suas propostas comerciais informando preço per capita mensal por faixa etária, para o plano descrito neste 
Termo de Referência.

O valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a duas vezes e meia o valor da primeira faixa etária, e o valor da segunda 
faixa não poderá ultrapassar uma vez e meia aquele fixado para a primeira faixa.

Em se tratando de Cooperativa de Trabalho, a licitante deverá aplicar coeficiente de equalização de 15% sobre a base de cálculo para con-
tribuição, tendo em vista o encargo previsto no Art. 22, inciso IV, da Lei nº. 8.212/91 c/c inciso III, art. 201 do Decreto Federal nº. 3.048/99 
e a IN do MPS/SRP nº. 03, de 14 de julho de 2005;

As licitantes deverão apresentar declaração, firmada pelos seus respectivos representantes legais, informando possuir cobertura e custeio 
de atendimento em rede credenciada, distribuída em todo o Estado de Santa Catarina, nos termos deste Termo de Referência.

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, com a possibilidade de prorrogação, 
considerada a vantajosidade para a Administração, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.656/1998.

Júlio Elói da Silva
Secretário Municipal de Administração, finanças e Gestão de Pessoas

Telma do Carmo Pacheco
Coordenadora de Recursos Humanos

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da proponente), inscrita no 
CNPJ/MF sob nº .....................................  e Inscrição Estadual sob nº .............................. , representada neste ato por seu(s) sócios 
(qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a) ....................... , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ......................., e CPF nº ........
............................. , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o (a) Sr(a) ......................., portador (a) da Cédula de Identida-
de RG nº ..................................e CPF nº ................................, a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social 
da Empresa) perante .......................................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL Nº 
079/2018, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARACÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances 
ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo 
ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar 
a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do Outorgante.

A presente Procuração é válida por _________________________.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
Obs: deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência 
do outorgante para constituir mandatário, conforme edital.

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 674

À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 079/2018

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da lei nº 10.520/2002, a empresa .....................................(indicação da 
razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018, cujo objeto é Contratação de 
operadora de Planos ou Seguros Privado de Assistência à Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, 
laboratorial e obstétrico, exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, na modalidade COLETIVO, 
DO TIPO PLANO BÁSICO EM ENFERMARIA – COBERTURA ESTADUAL, aos servidores da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul e 
respectivos dependentes, de acordo com especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 079/2018

Prezados Senhores,
 ______________________________________  , portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de responsável 
legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente que se sujeita às condições 
estabelecidas no Edital de Pregão Presencial acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licita-
dor, quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital, e que demonstrem integral 
capacidade de executar o fornecimento do bem e/ou do serviço previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e 
artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

À:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul/SC
A/C. Pregoeiro (a) Oficial
Edital de Pregão Presencial nº 079/2018

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº 079/2018 que a Proponente .............................
............................  (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob nº .............................................. , com sede na cidade de .......................
..............., Estado ................................ , na Rua/Av ................................................................................  (endereço completo), não 
mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos 
ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos.

Cidade, Estado, em ____ de ________ de 2018.

Assinatura do Representante legal da Empresa
Nome do representante por Extenso
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2018
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e 
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remeter ao (à) Pregoeiro (a) através do e-mail licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br.
A não remessa do recibo exime o (a) Pregoeiro (a) da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social: ____________________________________________________________________________________________________
_______ 

C.N.P.J. n° _______________________________________________________________________________________________________
_____

Endereço: _______________________________________________________________________________________________________
______ 

E-mail: _________________________________________________________________________________________________________
_______ 

Cidade: ________________________________________________________  Estado: _______  Telefone: _______________  Fax: 
_______________ 

Pessoa para contato: ______________________________________________________________________________________________
_______ 

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ___________________________________, ______ de _______________ de 2018.

Assinatura

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO N° 079/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC E A EMPRESA 
__________________________.

Instrumento Particular de Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, entidade de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 83.102.269/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, e de outro lado a empresa __________
__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. sob nº _________________________, estabelecida 
na __________________________________, Nº ______, bairro ___________________, neste ato representada por _______________
__________________________, inscrita no CPF. sob nº ___________________________, residente e domiciliada na _______________
___________________, Nº ______, bairro __________________, na cidade __________________ , doravante denominados respectiva-
mente CONTRATANTE e CONTRATADA, em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2018 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, 
homologado em ___/___/2018, de conformidade com a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 381/2005, que 
regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, bem como, subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas 
modificações, têm entre si justo e acertado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª – OBJETO

1.1 . Contratação de operadora de Planos ou Seguros Privado de Assistência à Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assis-
tência médico-hospitalar, laboratorial e obstétrico, exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapia e internações, na 
modalidade COLETIVO, DO TIPO PLANO BÁSICO EM ENFERMARIA – COBERTURA ESTADUAL, aos servidores da Prefeitura Municipal de 
São Francisco do Sul e respectivos dependentes, conforme especificações constantes do Edital, Anexo I e proposta da vencedora, parte 
integrante deste Contrato.

1.2 O Plano de Saúde objeto do item 1.1, terá co-participação de 50% (cinqüenta por cento), limitado a R$ 102,50 (cento e dois reais e 
cinquenta centavos), por evento ambulatorial, admitindo-se franquia em eventos previstos na cláusula 2ª deste contrato.

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 – A título de mensalidade, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por usuário, os valores conforme tabela abaixo perfazendo um total 
aproximado de R$ ............  ( ....................... ) mensais.

Item Especificações (Faixa Etária) Quantidade
(usuários) Valor da Mensalidade Valor TOTAL

1 00 a 18 anos 329 R$ R$
2 19 a 23 anos 61 R$ R$
3 24 a 28 anos 56 R$ R$
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4 29 a 33 anos 140 R$ R$
5 34 a 38 anos 238 R$ R$
6 39 a 43 anos 184 R$ R$
7 44 a 48 anos 197 R$ R$
8 49 a 53 anos 162 R$ R$
9 54 a 58 anos 129 R$ R$
10 59 ou + anos 68 R$ R$
---- TOTAL 1564 --------- R$
----- ----------------------------------------------------- ---------

VALOR TOTAL MENSAL
(APROXIMADO, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS) --------- R$

2.1.1 - A quantidade de 1564 servidores prevista no Edital de Pregão n° 079/2018 é variável, diante das alterações a que estão sujeitas 
mensalmente o quadro de pessoal.

2.1.2 – A CONTRATANTE receberá além do custo fixo mensal de cada usuário inscrito, o pagamento da co-participação de 50% (cinqüenta 
por cento), limitado a R$ 102,50 (cento e dois reais e cinquenta centavos) por evento laboratorial.

2.1.3 – Além da co-participação nos eventos ambulatoriais, o usuário ficará ainda condicionado ao pagamento de franquia para os seguintes 
procedimentos hospitalares:

a) Cirurgia de redução de estômago: até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
b) Cirurgia de varizes: até R$ 300,00 (trezentos reais) por membro;
c) Cirurgia de incontinência urinária: até R$ 1.000,00 (mil reais);
d) Internação: até R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado a dez dias.

2.2 – A fatura será composta pelo somatório do custo fixo mensal de cada usuário e dos valores referentes à co-participação por evento 
ambulatorial e às franquias para os procedimentos hospitalares acima previstos, que eventualmente sejam utilizados pelos usuários/depen-
dentes.

2.3 - O pagamento será efetuado mensalmente à CONTRATADA em moeda nacional por meio de ordem bancária até o 10º dia após o atesto, 
pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, da(s) Nota(s) Fiscal(is) referentes aos serviços prestados no mês anterior, bem como o visto em 
outros documentos porventura apresentados, acompanhado(s) da relação nominativa de todos os beneficiários.

CLÁUSULA 3ª – DOS RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária 0708 – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas
Assessoria Administrativa de Saúde e Segurança do Trabalho

Projeto Atividade 2028 – Manutenção das Atividades Administrativas da Assessoria de Saúde e Segurança e Trabalho
Elemento de Despesa 33903999 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo do Recurso 1000000 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA 4ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa e contraditório, a Administração poderá aplicar 
à CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando a CONTRATADA praticar pequenas irregularidades; sendo que a penalidade de advertência poderá ser 
cumulada com a penalidade de multa.

b) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação caso haja atraso superior a cinco dias na execução do contrato, configurando-se a 
inexecução parcial do contrato. Em caso de atraso superior a dez dias, configurar-se-á inexecução total.

c) 20% (vinte por cento) do valor total da contratação no caso da empresa não entregar todos os itens no prazo estipulado no edital, após 
cinco dias de atraso na execução do contrato.

d) Nos casos em que a empresa entregar os itens faltantes em prazo superior ao estipulado no edital, após a tolerância de cinco dias, tam-
bém incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação.

e) as multas a que se referem os itens acima incidem sobre o valor total da contratação e poderão ser descontada de Faturas ou créditos 
existentes ou recolhida em até 5 (cinco) dias úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da empresa por carta registra-
da ou recebimento do e-mail, sob pena de inscrição em dívida ativa, depois de esgotados os recursos administrativos, respeitada a ampla 
defesa, caso o débito não seja quitado no prazo de sessenta dias;

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
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caso haja inexecução parcial do contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos, se houver inexecução total;

g) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou, até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

h) Pela inadequabilidade do(s) objeto(s) ou produto(s) entregue o fornecedor dos objetos sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por cento) do 
valor dos objetos entregues inadequadamente.

i) Pela inexecução total do contrato ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada 
multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual se for o 
caso.

j) Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento contratual, este ficará sujeito ao pagamento de multa no valor de 10% 
(dez por cento) do valor total dos itens adjudicados, a título de indenização, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.

l) As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da 
primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

4.2 As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo de forma injustificada.

4.3 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem 
como os antecedentes da LICITANTE ou CONTRATADA, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93, observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, por decisão motivada e 
fundamentada em processo administrativo.

4.4 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

4.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.6 Para fins do cálculo do valor da multa, os valores serão atualizados, de acordo com o INPC/IBGE, ou índice oficial, que venha a substi-
tuí-lo.

4.7 Esgotados todos os recursos, depois de notificado a LICITANTE ou CONTRATADA para o pagamento da multa, fica esta ciente que inci-
dirão sobre o débito juros legais e correção monetária pelo INPC/IBGE até a quitação definitiva, sendo que após o prazo de sessenta dias, 
o valor devido será inscrito como dívida ativa municipal.

CLÁUSULA 5ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Assegurar aos beneficiários da CONTRATANTE, os serviços, de acordo com as condições estabelecidas em contrato e na proposta apre-
sentada;

b) Fornecer aos beneficiários da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato, as carteiras de 
identificação, constando o tipo de Plano a que pertencem e seus nomes, cuja apresentação, acompanhada de documento de identidade, 
e quando necessária a autorização prévia, assegure aos beneficiários o direito à utilização dos benefícios, nos termos do presente edital, 
seus anexos e da legislação vigente;

c) Fornecer aos novos beneficiários da CONTRATANTE, inclusos após a assinatura do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias do cadas-
tro, as carteiras de identificação, nos termos do item anterior;

d) Fornecer pelo menos 02 (dois) guias médicos para cada titular, que deverá ser atualizado, no mínimo a cada ano;

e) Comunicar, imediatamente, à Prefeitura toda e qualquer alteração ocorrida na rede credenciada e/ou contratada (novos credenciamen-
tos/descredenciamentos);

f) Distribuir os guias médicos aos titulares em até 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato;

g) Efetuar as inclusões e exclusões dos beneficiários conforme indicação da Prefeitura;

h) Credenciar hospitais, médicos, clínicas, laboratórios e serviços auxiliares, de forma a atender as exigências contidas no Termo de Refe-
rência (Anexo I) deste edital;

i) Atender as solicitações da CONTRATANTE de credenciamento de profissionais, devendo na impossibilidade de credenciar o indicado, pro-
videnciar outro da mesma especialidade, na região solicitada;

j) Realizar, a critério e conforme solicitação da Prefeitura, exames médicos para os titulares ativos, de acordo com o Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional do Contratante;
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k) Elaborar e fornecer ao fiscal do contrato, com periodicidade trimestral, relatórios informatizados, preferencialmente na forma de arquivos 
de dados em meio magnético, contendo dados relativos aos quantitativos e perfil da utilização dos beneficiários, discriminando titulares e 
dependentes, sem prejuízo do fornecimento de dados e documentos relativos ao custo do contrato;

l) Disponibilizar atendimento telefônico para efeito de autorização de serviços e de informações sobre os serviços contratados;

m) Indicar um responsável (preposto) pela fiel execução do Contrato, que deverá entre outras tarefas, reunir-se, sempre que solicitado, com 
a equipe de fiscalização da contratante;

n) Reapresentar a CONTRATANTE, sempre que vencidos os respectivos prazos de validade, os documentos relativos à habilitação jurídica e 
autorização para funcionamento, bem como demais documentos solicitados pelo fiscal do Contrato, devidamente atualizados, em original 
ou por cópia reprográfica autenticada;

o) Satisfazer e aceitar todas as exigências do Edital e seus anexos;

p) Justificar, expressamente, toda negativa de cobertura por parte da CONTRATADA, que deverá ser analisada pelo fiscal do contrato

q) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados a Administração ou beneficiários;

r) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

s) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

t) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação;

5.2 Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos beneficiários do plano, conforme segue:

a) dos beneficiários já usuários do Plano de Saúde, desde que firmem o termo de adesão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data 
da assinatura do contrato;

b) dos beneficiários titulares que entrarem em exercício como servidores da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias a contar da data em que, legalmente , adquirem essa condição;

c) dos demais dependentes, se inscritos até 60(sessenta) dias a contar da data em que, legalmente, adquirirem essa condição;

d) internações hospitalares: 90 (noventa) dias;

e) partos e suas consequências: 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA 6ª – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 A CONTRATANTE se obriga a:

a) Relacionar os beneficiários, quando da assinatura do contrato, com respectivos endereços, constando da relação todas as informações 
necessárias para fins de cadastramento;

b) Informar, mensalmente, à CONTRATADA, por escrito, qualquer inclusão ou exclusão de beneficiário;

c) Recolher e devolver, quando possível, na ocasião da exclusão de beneficiários, identificação fornecidas pela CONTRATADA;

d) Checar, semestralmente, ou quando entender necessário, a rede mínima credenciada e/ou contratada;

e) Fiscalizar a observância das disposições do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, a fim de assegurar seu correto e tempestivo 
cumprimento, sem prejuízo dos procedimentos do controle exercido pela CONTRATADA;

f) Comunicar por escrito à CONTRATADA as deficiências verificadas pela fiscalização, que serão imediatamente corrigidas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades administrativas previstas;

g) Devolver à CONTRATADA a(s) nota(s) fiscal (ais) fatura(s) contendo incorreções com as razões da devolução, por escrito, para as devidas 
retificações. A devolução de nota(s) fiscal(ais) fatura(s) não aprovada pelo contratante, em hipótese alguma servirá de motivo para que a 
CONTRATADA suspenda ou atrase a execução dos serviços;

h) Efetuar, mensalmente, o pagamento dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) deste edital.

CLÁUSULA 7ª - RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 O presente Contrato poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, nos casos previstos no Capítulo III – Seção V, da Lei 8.666, de 21 
de Junho de 1.993 e suas alterações.
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CLÁUSULA 8ª - ENCARGOS

8.1 A CONTRATADA assumirá integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que diz respeito às obrigações fiscais, bem como dos 
demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste contrato.

CLÁUSULA 9ª – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, por meio de servi-
dor(es) designado(s).

9.2. A fiscalização se reserva o direito de recusar e/ou devolver os produtos que estiverem em desacordo ou que não atenderem as espe-
cificações estabelecidas no Termo de Referência.

9.3. A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da contratante, com 
atribuições específicas, devidamente designado em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666-93, ao qual caberá:
a) responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais e editalícias;
b) certificar a entrega dos produtos, encaminhando cópia desta certificação à Secretaria Municipal de Finanças;
c) pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a 
abertura de nova licitação, dispensa ou inexigibilidade.
d) adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da Prefeitura Mu-
nicipal de São Francisco do Sul;
e) notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula deste contrato e encaminhar cópia da referida 
notificação à Secretaria Municipal de Administração, para ser anexada ao contrato;
f) adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da CONTRATANTE;
g) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços.
Parágrafo Primeiro: A contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com este 
Contrato.

CLÁUSULA 10ª - PRAZO DE EXECUÇÃO REAJUSTAMENTO

10.1 O prazo deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com a possibilidade de prorrogação, considerada 
a vantajosidade para a Administração, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.656/1998.

10.2 O reajuste do preço cobrado neste contrato terá como parâmetro o índice nacional INPC e nunca em período inferior a 12 (doze) me-
ses, conforme determina a lei nº 10.192 de 14/02/2001.

CLÁUSULA 11ª - DA CARÊNCIA

11.1 Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos beneficiários do Plano, conforme segue:

a) dos beneficiários já usuários do Plano de Saúde, desde que firmem o termo de adesão no prazo máximo de 60(sessenta) dias da data 
da assinatura do contrato;

b)dos beneficiários titulares que entrarem em exercício como servidores da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, no prazo máximo 
de 60(sessenta) dias a contar da data de sua admissão;

c) dos demais dependentes, se inscritos até 60(sessenta) dias a contar da data em que, legalmente, adquirem essa condição;

11.1.2 Para os servidores que optem após as datas previstas no parágrafo anterior, a carência deverá observar o que segue:

a) emergência e urgência médica devidamente comprovada: sem carência;

b)consultas médicas: 24(vinte e quatro) horas;

c) exames e tratamentos: 30(trinta) dias;

d) internações hospitalares: 90 (noventa) dias;

e) partos e suas consequências: 120 (cento e vinte dias).

11.1.3 Para o reingresso de servidores e dependentes antes excluídos voluntariamente do Plano, serão admitidos os períodos de carência 
conforme disposto acima.

11.2 Nos casos previstos nos Itens 11.1.1 e 11.1.2 desta cláusula, ficam os titulares e seus respectivos dependentes obrigados ao preenchi-
mento da Declaração de Saúde, bem como a informação à Operadora sobre a existência de Doenças ou Lesões Preexistentes-DLP, de acordo 
com a Resolução Normativa RN nº 162, de 17/10/2007, no qual poderá a operadora aplicar processo administrativo, visando resguardo em 
caso de omissão ou fraudes no preenchimento das informações.
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CLÁUSULA 12ª - BASE LEGAL

12.1 Onde este Contrato for omisso, prevalecerão as normas da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA 13ª – FORO

13.1. Para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca.

E, por estarem acordes, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Francisco do Sul, __ de ________________ de 2018.

RENATO GAMA LOBO
PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO DO SUL
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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São João Batista

Prefeitura

DECRETO FUNCIONAL Nº 11/2018
Publicação Nº 1603219

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
C.G.C 82.925.652/0001 – 00
Fone/Fax (48) 3265 0195
rh@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO FUNCIONAL Nº 11/2018

Nomeia aprovados em concurso público que menciona e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo 
artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos 
termos do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Admi-
nistração e considerando o resultado do Concurso Público Munici-
pal 03/2017, homologado em 06 de março de 2018, Decreta:

Art. 1º - Fica nomeado as seguintes pessoas aprovadas e habilita-
das para os seguintes cargos:

Cargo: Médico Clinico Geral

Classificação Candidado:

001 VAGNER LA BELLA MARCHI

Cargo: Farmacêutico

Classificação Candidado:

001 DÉBORA BORGERT WOPEREIS

Art. 2º - Fica convocado o nomeado a tomar posse, no prazo má-
ximo de 30 dias, que se finalizam em 25/05/2018, na sede da 
Prefeitura Municipal de São João Batista, no horário das 13:30 às 
17:30 horas.

Art. 3º - Os aprovados deverão apresentar ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, para a posse, originais 
e cópias dos seguintes documentos:
a) Certificado de Graduação e Registro Profissional ou protocolo 
de inscrição no respectivo Conselho de Classe, quando for o caso;
b) Comprovante do Nível de Escolaridade;
c) Documento Oficial de identificação com foto;
d) Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
e) Comprovante de residência Atualizado;
f) Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento se 
casado;
g) Copia da CTPS
h) Titulo de Eleito e comprovante de voto da ultima eleição;
i) Comprovante de Serviço Militar (para homens);
j) Certidão de Nascimento ou RG e nº do CPF dos filhos menores 
de 21 anos;
k) Uma foto 3x4 recente;
l) Conta Salário ou conta corrente na Caixa Econômica Federal;
m) Atestado de Saúde Admissional, fornecido pela junta médica 
oficial do Município (agendar junto ao RH da Prefeitura)
n) Declaração de Acúmulos de cargos;
o) Declaração de Bens;

p) Declaração de não ter sofrido penalidades da função pública;
q) Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4º - Este Decreto Funcional entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOÃO BATISTA, 26 de abril de 2018.
Daniel Netto Cândido
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL Nº 12/2018
Publicação Nº 1603220

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
C.G.C 82.925.652/0001 – 00
Fone/Fax (48) 3265 0195
rh@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO FUNCIONAL Nº 12/2018

Nomeia aprovados em concurso público que menciona e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo 
artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos 
termos do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Admi-
nistração e considerando o resultado do Concurso Público Munici-
pal 01/2017, homologado em 17 de janeiro de 2018, Decreta:

Art. 1º - Ficam nomeadas as seguintes pessoas aprovadas e habi-
litadas para os seguintes cargos:

Cargo: Tele Recepcionista (PNE)

Classificação Candidado:

001 ELLEN SUANI VASCONCELOS REIS

Cargo: Assistente Administrativo

Classificação Candidado:

011 HUMBERTO LANZARINI NETO

012 EDUARDA CIPRIANI

013 DARI DOUGLAS CORREA VARGAS

014 LORENA WISINTAINER

Art. 2º - Ficam convocados os nomeados a tomar posse, no prazo 
máximo de 30 dias, que se finalizam em 25/05/2018, na sede da 
Prefeitura Municipal de São João Batista, no horário das 13:30 às 
17:30 horas.

Art. 3º - Os aprovados deverão apresentar ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, para a posse, originais 
e cópias dos seguintes documentos:
a) Certificado de Graduação e Registro Profissional ou protocolo 
de inscrição no respectivo Conselho de Classe, quando for o caso;
b) Comprovante do Nível de Escolaridade;
c) Documento Oficial de identificação com foto;

mailto:pmsjb@unetvale.com.br
mailto:pmsjb@unetvale.com.br
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d) Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
e) Comprovante de residência Atualizado;
f) Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento se 
casado;
g) Copia da CTPS
h) Titulo de Eleito e comprovante de voto da ultima eleição;
i) Comprovante de Serviço Militar (para homens);
j) Certidão de Nascimento ou RG e nº do CPF dos filhos menores 
de 21 anos;
k) Uma foto 3x4 recente;
l) Conta Salário ou conta corrente na Caixa Econômica Federal;
m) Atestado de Saúde Admissional, fornecido pela junta médica 
oficial do Município (agendar junto ao RH da Prefeitura)
n) Declaração de Acúmulos de cargos;
o) Declaração de Bens;
p) Declaração de não ter sofrido penalidades da função pública;
q) Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4º - Este Decreto Funcional entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOÃO BATISTA, 26 de abril de 2018.
Daniel Netto Cândido
Prefeito Municipal

DECRETO FUNCIONAL Nº 13/2018
Publicação Nº 1603222

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89
C.G.C 82.925.652/0001 – 00
Fone/Fax (48) 3265 0195
rh@sjbatista.sc.gov.br

DECRETO FUNCIONAL Nº 13/2018

Nomeia aprovados em concurso público que menciona e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal, no exercício da competência outorgada pelo 
artigo 67, incisos II, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e nos 
termos do Decreto 002/2005, considerando o interesse da Admi-
nistração e considerando o resultado do Concurso Público Munici-
pal 04/2017, homologado em 06 de março de 2018, Decreta:

Art. 1º - Fica nomeado a seguinte pessoa aprovada e habilitada 
para o seguinte cargo:

Cargo: Agente Opreacional

Classificação Candidado:

003 LUCIANO JOSE VASILUC JUNIOR

Art. 2º - Fica convocado o nomeado a tomar posse, no prazo má-
ximo de 30 dias, que se finalizam em 25/05/2018, na sede da 
Prefeitura Municipal de São João Batista, no horário das 13:30 às 
17:30 horas.

Art. 3º - Os aprovados deverão apresentar ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, para a posse, originais 
e cópias dos seguintes documentos:
a) Certificado de Graduação e Registro Profissional ou protocolo 
de inscrição no respectivo Conselho de Classe, quando for o caso;
b) Comprovante do Nível de Escolaridade;
c) Documento Oficial de identificação com foto;
d) Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
e) Comprovante de residência Atualizado;

f) Certidão de nascimento se solteiro, Certidão de casamento se 
casado;
g) Copia da CTPS
h) Titulo de Eleito e comprovante de voto da ultima eleição;
i) Comprovante de Serviço Militar (para homens);
j) Certidão de Nascimento ou RG e nº do CPF dos filhos menores 
de 21 anos;
k) Uma foto 3x4 recente;
l) Conta Salário ou conta corrente na Caixa Econômica Federal;
m) Atestado de Saúde Admissional, fornecido pela junta médica 
oficial do Município (agendar junto ao RH da Prefeitura)
n) Declaração de Acúmulos de cargos;
o) Declaração de Bens;
p) Declaração de não ter sofrido penalidades da função pública;
q) Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4º - Este Decreto Funcional entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOÃO BATISTA, 26 de abril de 2018.
Daniel Netto Cândido
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/PMSJB/2018 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/PMSJB/2018

Publicação Nº 1603137

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/PMSJB/2018 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 067/PMSJB/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA (SC), pessoa jurídica de di-
reito público, inscrito sob o CNPJ 82.925.652/0001-00, com Pre-
feitura à Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São 
João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 
8.666/93, por determinação do pregoeiro municipal Augusto Cor-
reia Junior, torna público que se acha aberto o Pregão Presen-
cial 082/PMSJB/2018 – Pregão Presencial 067/PMSJB/2018, para 
a CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MECÂNICA TOR-
NO, SOLDA E SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, NUM RAIO DE 8 KM DA SEDE, CONFORME A NECESSIDADE 
(PREJULGADO 803/99), PARA CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DA 
FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC. 
Entrega dos envelopes: até às 08h45min do dia 24/05/2018. Aber-
tura dos envelopes: 9h do dia 24/05/2018. Informações e cópia 
do edital: Departamento de Licitações e Contratos, no endereço 
supracitado, pelo tel: (48) 3265-0195 – ramais: 234/258 ou através 
do site www.sjbatista.sc.gov.br. São João Batista, 25 de abril de 
2018. Augusto Correia Junior – Pregoeiro Municipal

mailto:pmsjb@unetvale.com.br
http://www.sjbatista.sc.gov.br
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DECRETO Nº 3354/2018
Publicação Nº 1603789

 

DECRETO Nº 3354/18
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São João do Oeste

Prefeitura

EXTRATO DO 2º TA AO CONTRATO 43/2018
Publicação Nº 1603799

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO 2º TA AO CONTRATO Nº 43/2018
Partes: Município de São João do Oeste e Quark Engenharia Eireli
ORIGEM: Tomada de preço 05/2018
OBJETO: “Contratação de regime de empreitada global de empresa 
especializada para realizar a instalação de cabine de medição em 
BT junto ao Parque Poliesportivo e Parque de Exposições do muni-
cípio de São João do Oeste, conforme projeto anexo”.
VALOR: R$ 14.415,00
PRAZO: 25.04.2018 até 27.04.2018
São João do Oeste –25 de abril de 2018
Fernando Bisigo – Prefeito Municipal

LEI 1761/2018 - ALTERA O §1º DO ART. 2º DA LEI 
ORDINÁRIA Nº 824/2005  - HORÁRIO PLANTÃO 
MOTORISTA SAÚDE

Publicação Nº 1603237

LEI Nº 1.761/18, DE 25/04/2018

ALTERA O §1º DO ART. 2º DA LEI ORDINÁRIA Nº 824/2005 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e que sanciona e promulga a presente Lei:

Art. 1º Altera a redação do § 1º do art. 2º da Lei Ordinária nº 
824/2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º ...

§ 1º Para os servidores responsáveis pelo encaminhamento de pa-
cientes para tratamento especializado, em específico os motoris-
tas da saúde, o plantão em dias úteis compreenderá o horário de 
11:30 às 13:15 horas, como também, das 17:15 horas do dia até 
às 07:30 horas do dia seguinte, correspondendo ao valor de 0,25% 
(vinte e cinco décimos por cento) do menor nível de vencimento 
pago pelo Município por hora de plantão. Nos finais de semana, 
feriados e dias de ponto facultativo o valor da hora/plantão corres-
ponderá a 1,00% (um inteiro por cento) do menor nível de venci-
mento pago pelo Município.

Art. 2º - Os demais dispositivos da Lei nº 824/2005, permanecem 
inalterados.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Oeste, 25 de abril de 2018.
FERNANDO BISIGO
Prefeito Municipal

PP 06.18 FMS AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAL 
PERMANENTE

Publicação Nº 1603918

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 011/2018
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, através do Fundo Munici-
pal de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar Licitação EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MI-
CROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO-
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, conforme descrito a seguir:
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 006/2018.
TIPO: Menor Preço por item.
OBJETO: Aquisição de veículo e material permanente destinados 
para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saú-
de do Município de São João do Oeste, conforme proposta nº. 
11418.721000/1170-01, do Ministério da Saúde/FNS, referente à 
emenda parlamentar individual nº. 28520012.
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até as 14h00min 
do dia 14 de maio de 2018.
SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
E LANCES VERBAIS: As 14h00min do dia 14 de maio de 2018.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital encontra-se disponível no en-
dereço eletrônico www.saojoao.sc.gov.br. Maiores informações e 
esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima ou pelo 
fone/fax (49) 3195.2000 ou pelo e-mail: compras@saojoao.sc.gov.
br.

SÃO JOÃO DO OESTEI (SC), 26 de abril de 2018.
FERNANDO BISIGO
Prefeito Municipal

mailto:compras@saojoao.sc.gov.br
mailto:compras@saojoao.sc.gov.br
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São João do Sul

Prefeitura

 PORTARIA Nº. 063 DE 01 DE MARÇO DE 2018. 
Publicação Nº 1603432

PORTARIA Nº. 063 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal em exercício, 
de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica do 
Município, c/c a Lei nº. 1672 de 26 de junho de 2013;

RESOLVE:

Conceder Gratificação, nível G-8, para o servidor MURYEL EMERIM 
SILVEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, 
para exercer atividade de Encarregado de Serviço I, a contar da 
presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

LEI N.º 1.828 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603346

LEI N.º 1.828 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

“Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 1.616 de 28 de dezembro 
de 2011, que Dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, 
e dá outras providências.”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 12 da Lei Municipal n.º 1.616 de 28 de dezembro de 
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 – O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se
-á, sem direito a indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa da Administração Pública; e
III - por iniciativa do contratado.
Parágrafo Único - A extinção do contrato, nos casos dos incisos II 
e III, será comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 25 de abril de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do 
mês de abril do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

LEI Nº. 1.829 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603347

LEI Nº. 1.829 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL COM A COOPERA-
TIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ARTESANATO 
DE SÃO JOÃO DO SUL - COOPERSERTÃO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
permitir em favor da Cooperativa Regional dos Agricultores Fami-
liares e Artesanato de São João do Sul - COOPERSERTÃO, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 19.244.480/0001-64, o direito de uso de 01 
(uma) PLANTADEIRA DE PLANTIO DE INVERNO CAMPO NATIVO 
COM 05 (CINCO) LINHAS DE PLANTIO, DISCO DE CORTE SISTEMA 
PULA PEDRA, DOSADOR AUTOLIMPANTE, MARCA VENCE TUDO, 
MODELO SA7300H, SÉRIE Nº 09-0301, Pat/FDR Nº 1772, recebida 
através do TCU FDR 233/2017, de 15/12/2017, cujo cedente é o 
Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Agricultura e da Pesca/Fundo de Desenvolvimento Rural – FDR, 
até 31 de dezembro de 2018, possibilitada a sua prorrogação, me-
diante a assinatura de Termo Aditivo.

Art. 2º - A manutenção, conservação, multas e taxas em geral que 
incidam ou venham incidir sobre o referido bem móvel, será de 
inteira responsabilidade do ente permissionário.

Art. 3º - O referido bem móvel será de uso dos cooperados da Co-
operativa Regional dos Agricultores Familiares e Artesanato de São 
João do Sul - COOPERSERTÃO e demais agricultores do Município 
de São João do Sul.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca será respon-
sável pela fiscalização e acompanhamento do ente permissionário, 
quanto ao cumprimento das normas estabelecidas na presente Lei.

§ 1º - Para fins de fiscalização, a Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Pesca fica autorizada a solicitar, junto ao ente permissionário, 
informações e relatórios dos serviços prestados.

§ 2º - Quando solicitado, o ente permissionário fará prestação de 
contas à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, através de 
relatórios, demonstrando gastos com manutenção dos equipamen-
tos, receitas advindas do uso do equipamento e demais informa-
ções que forem solicitadas.

§ 3º - É vedado ao permissionário dar destinação distinta ao bem 
dado em permissão, daquela prevista no art. 3º, bem como a 
transferência da permissão no todo ou em parte, casos em que 
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será revogada a presente autorização com a devolução imediata 
do bem ao permitente.

Art. 5º - O permissionário deverá restituir o bem, ao término do 
prazo estabelecido no Termo de Permissão de Uso de Bem Móvel, 
em perfeito estado de conservação, constante no Termo de Rece-
bimento, depois de realizada a devida conferência no bem móvel e 
seu estado de conservação pelo permitente.

Art. 6º - O bem deverá ser segurado, na sua totalidade, inclusive 
contra terceiros e dano moral, no período de vigência do Termo de 
Permissão de Uso, por conta exclusiva do ente cessionário.

Art. 7º - Constitui parte integrante desta Lei, na forma de Anexo, 
Minuta do Termo de Permissão de Uso de Bem Móvel.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 25 de abril de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do 
mês de abril do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 066 DE 01 DE MARÇO DE 2018.  
Publicação Nº 1603447

PORTARIA Nº 066 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o § 5ºart. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de 
novembro de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para o servidor JOELCIO ESPINDOLA RODRI-
GUES, ocupante do cargo efetivo de Motorista I, da seguinte for-
ma: de 01/03/2018 a 20/03/2018 gozo de férias e, de 21/03/2018 
a 30/03/2018 abono pecuniário, referente ao período aquisitivo 
2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 067 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603448

PORTARIA Nº 067 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora JULSANE CHEFFER CARDOSO 
ocupante do cargo de Psicóloga, no período de 01/03/2018 a 
30/03/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 068 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603449

PORTARIA Nº 067 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora JULSANE CHEFFER CARDOSO 
ocupante do cargo de Psicóloga, no período de 01/03/2018 a 
30/03/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 069 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603452

PORTARIA Nº 069 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
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de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora SABRINA DA SILVEIRA PINHO 
ALEXANDRE, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, no 
período de 01/03/2018 a 30/03/2018, referente ao período aquisi-
tivo 2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 070 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603454

PORTARIA Nº 070 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora JOELMA DA SILVA SOUZA, ocupan-
te do cargo de Técnica de Enfermagem, no período de 01/03/2018 
a 30/03/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 071 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603455

PORTARIA Nº 071 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora SAMARA ULLMANN, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, no período de 01/03/2018 a 
30/03/2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,

em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 072 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603456

PORTARIA Nº 072 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora JEANE TAIS SELAU SCHEFFER, 
ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, no perío-
do de 01/03/2018 a 30/03/2018, referente ao período aquisitivo 
2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 073 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603459

PORTARIA Nº 073 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora KRISNA ROCSANE MENDES CA-
BRERA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, no pe-
ríodo de 01/03/2018 a 30/03/2018, referente ao período aquisitivo 
2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.
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TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 074 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603464

PORTARIA Nº 073 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para a Servidora KRISNA ROCSANE MENDES CA-
BRERA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, no pe-
ríodo de 01/03/2018 a 30/03/2018, referente ao período aquisitivo 
2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 075 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603465

PORTARIA Nº 075 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para o Servidor ANDREI JEAN ALEXANDRE BAUER, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, no período 
de 01/03/2018 a 30/03/2018, referente ao período aquisitivo 
2017/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 076 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603468

PORTARIA Nº 076 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE FÉRIAS”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o art. 90, c/c art. 93 da Lei 1063 de 01 de novembro 
de 2002 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE:

Conceder Férias para o Servidor HERCULANO CALVETE ESTRE-
LA, ocupante do cargo efetivo de Médico-Ginecologista, no perí-
odo de 01/03/2018 a 30/03/2018, referente ao período aquisitivo 
2015/2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 077 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603469

PORTARIA Nº. 077 DE 03 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO’

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o inciso V do artigo 55, da Lei Orgânica do Município 
c/c o artigo 71 da Lei 1063, de 01 de novembro de 2002 – Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais e Lei nº 1555 de 06 de outubro 
de 2010, que Regulamenta a Forma de Concessão e Gozo das Li-
cenças a Título de Prêmio;

RESOLVE:

Conceder Licença Prêmio para o servidor MANOEL ANACLETO DA 
SILVA, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 
II, por 30 (trinta) dias, no período de 03/03/2018 a 01/04/2018, 
referente ao período aquisitivo 2010/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 03 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos três dias do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº 078 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603470

PORTARIA Nº. 078 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO’

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o inciso V do artigo 55, da Lei Orgânica do Município 
c/c o artigo 71 da Lei 1063, de 01 de novembro de 2002 – Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais e Lei nº 1555 de 06 de outubro 
de 2010, que Regulamenta a Forma de Concessão e Gozo das Li-
cenças a Título de Prêmio;

RESOLVE:

Conceder Licença Prêmio para a servidora ALESSANDRA SCARIOT 
BENDO TEIXEIRA, ocupante do Cargo efetivo de Professora, por 30 
(trinta) dias, no período de 05/03/2018 a 03/04/2018, referente ao 
período aquisitivo 2010/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 05 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos cinco dias do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 079 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603471

PORTARIA Nº 079 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o inciso V do artigo 55, da Lei Orgânica do Muni-
cípio, c/c artigo 85 Inciso IV da Lei 1063, de 01 de novembro de 
2002 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e nos termos 
do parecer jurídico nº 026/2005;

RESOLVE:

Conceder redução de Jornada de Trabalho de 40 horas semanais, 
para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para a ser-
vidora LILIAN SOMBRIO DELFINO, ocupante do cargo efetivo de 
Professor, Grupo Ocupacional MAG, Nível 10 - I, no período de 20 
de fevereiro de 2018 a 30 de dezembro de 2018, tendo em vis-
ta a necessidade de cuidar de seu filho Antonio Sombrio Delfino, 
portador de Transtorno do Espectro Autista, conforme comprova a 
dependência apurada pelo Laudo Social da Assistente Social Mara 
Elenir Vefago e Parecer Multidisciplinar da Escola Especial de São 
João do Sul.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 05 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos cinco dias do mês de 
março de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 080 DE 01 DE MARÇO DE 2018.
Publicação Nº 1603476

PORTARIA Nº 080 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o inciso V do artigo 55, da Lei Orgânica do Muni-
cípio, c/c artigo 85 Inciso IV da Lei 1063, de 01 de novembro de 
2002 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e nos termos 
do parecer jurídico nº 026/2005;

RESOLVE:

Conceder redução de Jornada de Trabalho de 20 horas semanais, 
para 10 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para a ser-
vidora ROSANGELA DOS SANTOS BAUER CARDOSO, ocupante do 
cargo efetivo de Professor, Grupo Ocupacional MAG, Nível 09-A, no 
período de 20 de fevereiro de 2018 a 30 de dezembro de 2018, 
tendo em vista a necessidade de cuidar de sua filha Laura Bauer 
Cardoso, portadora de Síndrome de Dawn, conforme comprova a 
dependência apurada pelo Laudo da psicóloga Milena S. Silveira.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 05 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos cinco dias do mês de 
março de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 062 DE 01 DE MARÇO DE 2018. 
Publicação Nº 1603430

PORTARIA Nº. 062 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal em exercício, 
de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica do 
Município, c/c a Lei nº. 1672 de 26 de junho de 2013;

RESOLVE:

Conceder Gratificação, nível G-8, para o servidor JOSÉ OTÁVIO SIL-
VA DA ROSA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais II, 
para exercer atividade de Encarregado de Serviço I, a contar da 
presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 690

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 064 DE 01 DE MARÇO DE 2018. 
Publicação Nº 1603435

PORTARIA Nº. 064 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal em exercício, 
de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica do 
Município, c/c a Lei nº. 1672 de 26 de junho de 2013;

RESOLVE:

Conceder Gratificação, nível G-8, para o servidor JOSÉ PEREIRA 
TOMÉ, ocupante do cargo efetivo de Eletricista, para exercer ativi-
dade de Encarregado de Serviço I, a contar da presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 065 DE 01 DE MARÇO DE 2018.   
Publicação Nº 1603441

PORTARIA Nº. 065 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal em exercício, 
de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica do 
Município, c/c a Lei nº. 1672 de 26 de junho de 2013;

RESOLVE:

Conceder Gratificação, nível G-10, para o servidor EDEGAR DE 
COSTA ocupante do cargo de Operador de Equipamentos, para 
exercer atividade de Encarregado de Serviço II, a contar da pre-
sente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 01 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria ao primeiro dia do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 082 DE 30 DE MARÇO DE 2018. 
Publicação Nº 1603477

PORTARIA Nº. 082 DE 30 DE MARÇO DE 2018.

“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO’

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do 
Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o inciso V do artigo 55, da Lei Orgânica do Município 
c/c o artigo 71 da Lei 1063, de 01 de novembro de 2002 – Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais e Lei nº 1555 de 06 de outubro 
de 2010, que Regulamenta a Forma de Concessão e Gozo das Li-
cenças a Título de Prêmio;

RESOLVE:

Conceder Licença Prêmio para a servidora ANGELA MARIA RIBEI-
RO MAGNUS, ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais da Educação, por 30 (trinta) dias, no período de 30/03/2018 
a 28/04/2018, referente ao período aquisitivo 2010/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 30 de março de 2018.
MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria aos trinta dias do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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São Joaquim

Prefeitura

NOTIFICAÇÃO EMPRESA VOX CONSTRUÇÕES
Publicação Nº 1603369

NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL - LICITAÇÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM / SC, entidade de direito público interno, com sede na Praça João Ribeiro, nº 01, Centro, em São Joaquim
-SC, neste ato representado pela (Secretaria de Planejamento), Sra Milena Mitie Sato, vem NOTIFICAR a empresa VOX Construções Ltda. 
ME. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) número 24.676.170/0001-59, com sede em (Rua Cruz e Souza nº 375, bairro 
Jd. Eldorado, cidade de Palhoça - SC ) por meio de seu representante legal Fabiano Ferreira, CPF 887.711.649-87, CI 2.062.248 SSP-SC, 
da APLICAÇÃO DE PENALIDADE por descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da adjudicação da proposta 
ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município, Tomada de Preço 03/2017 referente ao processo licitatório nº 154/2016 
contrato nº 104/2016 referente à Construção de Passeios para Pedestres das Ruas: Domingos Martorano, Ivo Rodrigues da Silva, Inácio 
Palma e Murilo Bortoluzzi conforme contrato de repasse 1025881-28/2015 celebrado entre a Prefeitura e o Ministério das Cidades – CEF nos 
termos da Ata de Reunião de Abertura e Julgamento de Processo Licitatório, pelo fato de:

Paralisação por falta de mão de obra, Não atendimento às solicitações verbais, por e-mail e notificação expressa para retomada dos serviços. 
As AF nº 542/2016 e AF nº 543/2016 datada em 24/10/2016 respectivamente, autorizam o fornecimento para o início da execução da obra.

Tal fato acarreta, em descumprimento a cláusula 12ª referente Edital nº 03/2017 a imputação de pena de 1% do valor total do fornecimen-
to, equivalente a R$ 2.458,50 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Assim, conforme previsão do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abrir-se-á o prazo de 05 (cinco) dia úteis a contar da data 
do recebimento desta notificação, para apresentação de RECURSO ou, não havendo este, para o pagamento da multa acima expressa, sob 
pena de inscrição na dívida ativa do Município. A comprovação do pagamento da pena de multa ou a interposição de recurso, deverão ser 
efetivadas diretamente no endereço: Praça João Ribeiro, nº 01, Centro – São Joaquim, SC, no pavimento térreo, sala de Tributos, telefone 
(49) 3233-6468, Adriana Baesso, ou com a Sra. Raquel Moreira Henrique Fernandes, Diretora de Compras, no endereço: Praça João Ribeiro, 
nº 01, Centro – São Joaquim, SC, no 2º pavimento.
Fica também, desde já, notificada a empresa para regularizar as pendências relativas à execução das calçadas no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis do recebimento desta notificação, sob pena de rescisão do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar com 
a Administração, por um período de 02 anos (art. 87, III da Lei nº 8.666/93).

São Joaquim, 23 de abril de 2018.

MILENA MITIE SATO
Secretária Chefe do Gabinete do Planejamento
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São José

Prefeitura

PORTARIA Nº 1016 DE 23 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604098

PORTARIA Nº 1016 de 23 de abril de 2018

INSTAURA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DE ATO 
DISCIPLINAR – SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 
conforme estabelece legislação vigente, e:

Considerando a necessidade de apurar fatos ocorridos na Unidade 
de Ensino C.E.M.A., no que diz respeito o servidor não cumprir com 
suas funções pedagógicas;
Considerando a Lei Ordinária nº 4670 de 15 de setembro de 2008, 
que estabelece normas para Admissão em Caráter Temporário no 
âmbito do Magistério Público Municipal de São José e dá outras 
providências, em destaque o Artigo 10, o qual dispõe sobre as 
possibilidades em que o contrato firmado extinguir-se-á, dentre ou-
tros: VII — quando constatado, através do processo de avaliação 
de desempenho instituído pela Secretaria Municipal de Educação, 
que o professor não atende os requisitos da função;
Considerando o disposto na Lei Ordinária nº 2.761 de 25 de abril 
de 1995, em que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público 
Municipal de São José; em destaque o Artigo 179, o qual elenca os 
deveres dos Membros do Magistério, dentre outros: I - preservar 
os princípios, ideais e fins da educação; III - cumprindo as ordens 
superiores, representando quando ilegais;

RESOLVE:
I – INSTAURAR Processo Administrativo nº 3157/2018, relativo a 
ato disciplinar do servidor N.D., e para apuração dos fatos, iden-
tificação dos responsáveis, e demais medidas que se fizerem ne-
cessário.

II – DESIGNAR a Comissão formada pelas servidoras Kellen Bit-
tencourt, Ludmar Medeiros de Bem Peres da Silva e Rose Mara 
da Silva Garcia para realizar, a partir da publicação desta Portaria, 
a apuração relativa aos fatos aqui apontados, sendo a Comissão 
presidida pela primeira.

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as demais disposições em contrário.

São José (SC), 23 de abril de 2018.

Lilian Sandin Boeing
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº. 03/2018/COMAD/SJ
Publicação Nº 1603260

RESOLUÇÃO Nº. 03/2018/COMAD/SJ

APROVA O PLANO DE AÇÃO DE 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL 
ANTIDROGAS DE SÃO JOSÉ – COMAD/SJ.

O Conselho Municipal Antidrogas de São José, no uso de suas atri-
buições legais conferida pela Lei Municipal nº. 4.047/2003 e, con-
forme aprovado na Reunião Ordinária realizada em 10 de abril de 
2018,

Resolve:

Art.1º. Fica aprovado, na forma do Anexo, o Plano de Ação do 
corrente ano do Conselho Municipal Antidrogas de São José – CO-
MAD/SJ.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições contrárias.

São José, 10 de abril de 2018.
ALCEU DAUD DE MELLO
Presidente do COMAD/SJ

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018
Publicação Nº 1603499

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 – Processo nº 
009/2018 – Proc. Adm. 474/2018. Fornecedores: SOCIMAQ EQUI-
PAMENTOS E PECAS LTDA – EPP; A K MEDINA DE CARVALHO ME 
e MUNHOZ COM. DE LUBRIFICANTES EIRELI ME. Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E CORRE-
LATOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Valor Total: 
R$ 169.362,80 – cento e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta 
e dois reais e oitenta centavos. Cláudia Schveitzer - Diretora de 
Compras.

Câmara muniCiPal

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO LOTE II DO PP 
03/2018

Publicação Nº 1604097

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 03/2018 – LOTE II

Reuniram-se no dia 24 abril de 2018, às 14:00, na sede da Câmara 
Municipal de São José, a PREGOEIRA e sua equipe de apoio, desig-
nados pelas Portarias n.º 197/2017 e n.º 217/2017 para realização 
de processo licitatório na modalidade Pregão, para tratar do Lote 

II – Gêneros Alimentícios do Pregão Presencial n.º 03/2018 des-
tinado à seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, INCLUINDO ÁGUA, GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE, ADOÇANTE E CHÁ) E 
MATERIAL DE LIMPEZA (BICARBONATO).

Iniciados os trabalhos, retomaram-se os fatos da sessão pública 
ocorrida em 12 de abril último passado. Para o Lote II, restou 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 693

melhor classificada a empresa - L & M COMÉRCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA pelo valor ofertado em R$ 
18.104,05 (dezoito mil cento e quatro reais e cinco centavos), 
após, aferido os documentos de habilitação, estando regular, foi 
concedido pela Pregoeira o prazo de 02 (dois) dias úteis para que 
a licitante apresentasse unidade dos itens Café, Leite e Açúcar, a 
título de amostra, nos termos do item 15.1 do edital. Exigindo-se 
especificamente para o café, a apresentação de documento apto 
para comprovar o nível mínimo de qualidade exigido no instrumen-
to convocatório (nota de qualidade igual ou superior a 6).

Instada a empresa, entregou os itens nos termos da proposta apre-
sentada: açúcar refinado, em pacote de 05 quilos, da marca Cara-
velas; leite longa vida integral 1 litro, em embalagem Tetra Pak, da 
marca Santa Clara; Café em pó de 500 gramas, embalado a vácuo, 
do tipo tradicional, com selo de Pureza da Associação Brasileira de 
Industria de Café – ABIC, da marca Jurerê, acompanhado de laudo 
emitido por laboratório credenciado pela ABIC, o qual referenda 
nota de Avaliação da Qualidade Global n.º 6,0, correspondendo à 
qualidade bom e classificação de café superior.

A Pregoeira limitada a verificar o atendimento dos produtos re-
lativamente às previsões do instrumento convocatório, constatou 
não haver divergências capazes de ensejar a desclassificação da 
licitante.

Não havendo representantes das proponentes na sessão, ato con-
tínuo, a empresa L & M COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA foi declarada vencedora da licitação do Lote 
II – Gêneros Alimentícios do Pregão Presencial n.º 03/2018.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi 
lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial e equipe de Apoio.

Publique-se a ata no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios.

Assinaturas
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRE-
SA(S)

PREGOEIRO E A EQUIPE DE 
APOIO

KAREN EDLEIA SIGOUNAS DE 
LIMA VIEIRA
PREGOEIRA

CRISTIANE PEREIRA
EQUIPE DE APOIO

ELENIR MARIA DE AGUIAR DE 
MELO
EQUIPE DE APOIO

ATA DE REGISTRO DE PP 05/2018
Publicação Nº 1604128

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 015/2018/DA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC
FORNECEDORA: AUTO POSTO PUEL LTDA.
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de combustível 
gasolina comum destinado ao abastecimento dos veículos da frota 
da Câmara Municipal de São José.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.2.001 3.3.90.30.00
VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,859 (três reais oitenta e 

cinco centavos e nove milésimos de centavos)
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 50.167,00 (cinquenta mil cento e 
sessenta e sete reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
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São Lourenço do Oeste

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2018 - SRP - PR Nº 058/2018
Publicação Nº 1603623

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE–SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que rea-
lizará Sessão de Licitação no dia 10/05/2018, às 08h15min, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme es-
pecificado no PROCESSO LICITATÓRIO 080/2018. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS, COLA, REMENDOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS, CONSERTOS, RECAUCHUTAGEM E 
VULCANIZAÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA 2ªCIA DO 14ºBBM/SC, E 
DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, NO ANO DE 2018. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 
– ramal 8502. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste – SC, 23 de Abril de 2018.
RAFAEL CALEFFI
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018 - SRP - PR Nº 059/2018
Publicação Nº 1603625

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE–SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará Sessão de Licitação no dia 10/05/2018, às 14h30min, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, con-
forme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO 081/2018. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
059/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, BEM COMO PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CANTEIROS CENTRAIS, NAS VIAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramal 8502. Site 
www.saolourenco.sc.gov.br.

São Lourenço do Oeste – SC, 23 de Abril de 2018.
RAFAEL CALEFFI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005.1/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Publicação Nº 1603413

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005.1/2018.

Divulga a classificação do Processo Seletivo aberto pelo Edital nº 005/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais que lhe confere o ar-
tigo 55, inciso IX da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Federal nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993 e Lei Municipal nº 1.742, 
de 09 de abril de 2008 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, torna pública a CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS 
no Processo Seletivo, aberto pelo Edital nº 005/2018, para a seleção de professores das disciplinas de GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E ENSINO 
RELIGIOSO, em caráter temporário e excepcional, e formação de CADASTRO DE RESERVA para o ano letivo de 2018, da seguinte forma:

1. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO:
1.1. - Fica divulgada a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo nº 005/2018, da Secretaria Municipal de Educação, con-
forme quadros abaixo relacionados, organizados por cargo:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

PROFESSOR HABILITADO

http://www.saolourenco.sc.gov.br
http://www.saolourenco.sc.gov.br
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CLAS. 
GERAL

TOTAL 
GERAL

PONTO 
CURSO

TEMPO 
SERVI-
ÇO

Inscri-
ção NOME GRADUAÇÃO

1º 324,00 10,00 314,00 6 ZENAIDE TEREZINHA LISSA DAL PRÁ PERON GEOGRAFIA - ESPECIALIZAÇÃO
2º 193,00 10,00 183,00 3 LORIANE BELLEBONI GEOGRAFIA - ESPECIALIZAÇÃO

PROFESSOR NÃO HABILITADO

CLAS. 
GERAL

TOTAL 
GERAL

PONTO 
CURSO

TEMPO 
SERVI-
ÇO

Inscri-
ção NOME GRADUAÇÃO

1º 18,00 0,00 18,00 5 MARCIA CRISTINA BORGES HISTÓRIA
2º 17,00 0,00 17,00 2 JANETE BORSATO HISTÓRIA

DISCIPLINA: CIÊNCIAS

PROFESSOR HABILITADO

CLAS. 
GERAL

TOTAL 
GERAL

PONTO 
CURSO

TEMPO 
SERVI-
ÇO

Inscri-
ção NOME GRADUAÇÃO

1º 24,00 10,00 14,00 1 GABRIELA CHAVES CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROFESSOR NÃO HABILITADO

CLAS. 
GERAL

TOTAL 
GERAL

PONTO 
CURSO

TEMPO 
SERVI-
ÇO

Inscri-
ção NOME GRADUAÇÃO

0,00 NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES

DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO

PROFESSOR HABILITADO

CLAS. 
GERAL

TOTAL 
GERAL

PONTO 
CURSO

TEMPO 
SERVI-
ÇO

Inscri-
ção NOME GRADUAÇÃO

0,00 NÃO HOUVERAM INSCRIÇÕES

PROFESSOR NÃO HABILITADO

CLAS. 
GERAL

TOTAL 
GERAL

PONTO 
CURSO

TEMPO 
SERVI-
ÇO

Inscri-
ção NOME GRADUAÇÃO

1º 18,00 0,00 18,00 5 MARCIA CRISTINA BORGES HISTÓRIA
2º 17,00 0,00 17,00 2 JANETE BORSATO HISTÓRIA
3º 10,00 0,00 10,00 4 JONAS ANTUNES RODRIGUES HISTÓRIA

2. DO PRAZO PARA O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO:
2.1. O candidato terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da divulgação, para entrar com pedido de reconsideração, ex-
clusivamente para sua classificação, junto à Comissão de Processo Seletivo, através de requerimento, cuja resposta será dada através de 
comunicação oficial.
2.2. Não será permitido o fornecimento de cópias da documentação de outros candidatos.
2.3. Após o período de reconsideração previsto no item 2.1, o chefe do Poder Executivo homologará a classificação final do Processo Se-
letivo, o qual será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC, site oficial do Município, no mural do Centro 
Administrativo, com extrato no Diário Oficial do Estado e Diário de Circulação Regional.
2.4. - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo, de forma a não prejudicar o nível de habilitação 
dos profissionais, mantidas, em qualquer caso, as condições estabelecidas no edital de abertura.

São Lourenço do Oeste - SC, 25 de abril de 2018.
RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - CMDCA
Publicação Nº 1604173

RESOLUÇÃO Nº 001/2018-CMDCA

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao ano 
de 2017.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de são Lourenço do Oeste/SC, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais:

Considerando, a redação do art. 2º da lei nº 1.827 de 25 de se-
tembro de 2009 a qual dispõe no inciso II "Art.2º fiscalizar ações 
governamentais e não-governamentais, relativas à promoção, pro-
teção e defesa dos direitos da criança e do adolescente(...) e fixar 
os critérios para sua utilização nos termos do Art. 260 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990;

Considerando, a redação do art. 8º da referida lei, a qual dispõe 
"§ 2º O Fundo será obrigado a prestar contas anualmente ao Con-
selho Municipal, às entidades governamentais, das quais tenha re-
cebido dotações, subvenções ou auxílios, e apresentar o balanço 
anual a ser publicado na imprensa local (...);

RESOLVE:
Art. 1º- APROVAR, nos termos da Ata 003/2018 - CMCDA, da Reu-
nião Ordinária realizada na data de 10/04/2018, a Prestação de 
Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te referente ao ano de 2017.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

São Lourenço do Oeste-SC , 22 de abril de 2018.
Sônia Nezzi
Presidente do CMDCA –
São Lourenço do Oeste-SC

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO

Publicação Nº 1604172

CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSOS DE SÃO LOURENÇO DO OES-
TE -SC

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 Conselho de Idosos

APROVA AS POLITICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS NO ANO DE 2017 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOU-
RENÇO DO OESTE-SC.

O Conselho Municipal de Idosos, no uso de suas atribuições, fun-
damentada na Lei Municipal nº 1.540, de 27 de setembro de 2005 
e fixar os critérios para sua utilização nos termos da Lei nº 10.741 
de 1º de outubro de 2003.

CONSIDERANDO:
• A Política Nacional de Assistência Social;
• O exercício do controle social na apresentação da Prestação de 
contas a este Conselho;
• A realidade local;
• A explanação realizada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social na apresentação da Prestação de Contas do ano de 2017;

RESOLVE:
Art. 1 – Aprovar as Politicas Públicas para Idosos, provenientes 
da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Lourenço do 

Oeste-SC, conforme movimentação apresentada, de acordo com as 
respectivas atividades desenvolvidas.
Art. 2 – - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste , 22 de abril de 2018.
Severino A. Chiossi
Presidente do Conselho Municipal de Idosos
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São Miguel da Boa Vista

Prefeitura

EXTRATO FINAL DE PROCESSO LICITATORIO 18/2018
Publicação Nº 1603229

EXTRATO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Registro de Preço

O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – torna público, para conhecimento de interessados, que no referido processo licitatório, foi 
considerado vencedor para aquisições de gêneros alimentícios para a Administração e Cultura, A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ sob nº. 12.144.365/0001-79, no valor total de R$ 10.851,80, a empresa, GRAZIELE PRISSILLA SCHOROTER, inscrita no CNPJ sob 
nº. 13.031.594/0001-40, no valor total de R$ 25.394,90; a empresa SCS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 
13.995.853/0001-52, no valor total de R$ 8.516,10, e a empresa ALINE FATIMA KOCH, inscrita no CNPJ sob nº 19.376.012/0001-43, no 
valor total de R$ 7.460,70, e a empresa CERES BOGLER SIGNOR , inscrita no CNPJ sob nº 27.319.371/0001-97, no valor de R$ 17.220,40.

São Miguel da Boa Vista/SC, em 25 de Abril de 2018.
VILMAR SCHMAEDECKE
Prefeito Municipal

EXTRATO FINAL DE PROCESSO LICITATORIO 20/2018
Publicação Nº 1603644

EXTRATO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 20/2018
Modalidade: Pregão Presencial
Registro de Preço

O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – torna público, para conhecimento de interessados, que no referido processo licitatório, foi 
considerado vencedor para aquisições de galerias de concreto armado, para confecção de pontilhões no interior do município, GILVANO 
ANTONIO GONÇALVES - ME, inscrita no CNPJ sob nº. 12.755.072/0001-28, no valor total de R$ 30.840,00, a empresa, PRÉ MOLDADOS 
MARAVILHA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 86.739.364/0001-03, no valor total de R$ 35.580,00.
São Miguel da Boa Vista/SC, em 25 de Abril de 2018.
VILMAR SCHMAEDECKE
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 09-18
Publicação Nº 1603989

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA Nº 09/2018
==================================================
CONCEDE DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDORAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURO JOSÉ MÜLLER, Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e pela Resolução Administrativa Legislativa nº 10/2013 e Leis Ordinárias que revisam os valores anualmente.
RESOLVE:
Art. 1º Fixar para percepção de 03 ½ (três) diárias e meia (cada) de viagem a serem pagas as Servidoras do Poder Legislativo Tânia M. F. 
Begrow e Marizete Sandrin para viagem a Florianópolis - SC, com o objetivo de participação no “SEMinário sobre a Lei de Responsabilidade 
Fiscal - 18 anos: cumprimento e perspectivas para os Poderes Executivos e Legislativos Municipais” e audiência na FECAM. Entre os dias 08 a 
12 de maio de 2018. A saída será no dia 08/05/2018, às 19h: 00min e o retorno está previsto para o dia 12/05/2018, acerca das 04h:00min.
Art. 2º Estabeleceu-se como nível de enquadramento para a percepção das diárias a Resolução nº 10/2013 e Leis Ordinárias, que revisam 
anualmente os valores, tendo o valor da diária fixado em R$ 758,93 (setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) (cada), 
perfazendo um total de R$ 2.656,26 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) (cada).
Art.3º Ficam pela presente Resolução, oficialmente comunicados todos os Edis, servidores da Câmara Municipal de Vereadores e a popu-
lação.
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Art. 4º - Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de São Miguel da Boa Vista 23 de abril de 2018.
MAURO JOSÉ MÜLLER
Presidente da Câmara de Vereadores

Fica registrado e publicado na data supra e local de costume.
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São Miguel do Oeste

Prefeitura

DECRETO N. 8.984/2018. REGULAMENTA O ARTIGO 3°, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.440, DE 9 DE 
OUTUBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

Publicação Nº 1603240

DECRETO N. 8.984/2018.
REGULAMENTA O ARTIGO 3°, inciso V, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.440, DE 9 DE OUTUBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO À 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso VII, 
do art. 72, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, c/c com o art. 9º da Lei nº 7.440/2017, e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a lei municipal nº 7.440 de 9 de outubro de 2017, em especial o seu art. 3º, inciso V, que 
estabelece o dever de comprovar a qualidade de produtor rural, estar em dia com a Fazenda Municipal e a emissão de notas fiscais além de 
outros requisitos definidos em Decreto.
RESOLVE:
Art. 1º Este Decreto tem por escopo regulamentar o artigo 3°, inciso V, da lei municipal n° 7.440 de 9 de outubro de 2017, que dispõe em 
especial sobre o incentivo à Produção de Alimentos Seguro, estabelecendo medidas como alternativas para serem fontes de renda viável, 
com retorno satisfatório, objetivando fornecer alimentos saudáveis para os munícipes.

Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se como objetivos:
a) produzir frutas, verduras e legumes de qualidade, com vistas a abastecer o consumo no município, proporcionando aos agricultores uma 
fonte de renda viável e sustentável;
b) aproveitamento das áreas ociosas e/ou pouco aproveitadas;
c) acesso a alimentos mais frescos e saudáveis;
d) proporcionar aumento de renda para os agricultores;
e) diminuir a dependência de olericulturas e frutas advindas de outras localidades;
f) promover a diversificação da produção de hortifrutigranjeiros;
g) promover o conhecimento, a capacitação técnica do produtor com o uso de metodologia pratica e participativa;
h) reduzir o impacto ambiental, bem como a necessidade de uso de insumos desornadamente, preservando de forma racional o uso do solo 
e da água;
Art. 3o Como medida ao Incentivo à Produção de Alimentos Seguro, serão contemplados 20 (vinte) Produtores que receberão do Município, 
classificados por edital e na forma deste decreto, incentivo econômico na ordem de até 2.000,00 (dois mil reais) transformados em materiais 
para utilização no Programa de Horticultura, conforme o seguinte Memorial:

MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DE HORTICULTURA

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID.
01 Filme plástico com anti UV, tricapa, transparente 0,150 mm m2
02 Tela para sombreamento com fio monofilamento tratado, costurado 50% m2
03 Tubo PVC ERR 2”, irrigação, de 6 metros un
04 Tubo PVC ERR 3”, irrigação, de 6 metros un
05 Tubo gotejador, modelo 8000, espaçamento 15x15 cm ou 20x20 cm m
06 Tubo de polietileno tratado 30 mca, 16 mm m
07 Filtro de PVC de discos 1” 120 mesch un
08 Caixa d’água em polietileno 5.000 litros de água un
09 Mangueira preta de polietileno não reciclada, bitolas de 3/4” e 1/2” m
10 Conjunto de aspersão ERR 2”x1”, com tubo de subida 1” de 0,5 mm e com aspersor PVC de 360º ¾” un
11 Arco de ferro galvanizado de 1”x1,25 mm de 6 metros un
12 Palanque roliço de eucalipto tratado 10-12 cm x 3,5 metros un
13 Perfil de alumínio simples e mola para fixação de filme plástico de 6 metros un
14 Arame galvanizado para culturas aéreas 2,1 mm, rolo de 500 metros un
15 Pulverizador costal manual de plástico de 16 litros un
16 Tesoura tipo podão com cabo de madeira un
17 Tesoura para poda profissional by-pass, com cabo ergonômico em alumínio emborrachado un
18 Serrote de poda dobrável 6”, cabo de plástico, lâmina em aço de carbono 34,5 cm un
19 Cordoalhas de aço ZN3 rolo de 250 metros un
20 Aparelho alceador e grampeador un
21 Tela branca anti-insetos 36% de sombreamento m2

Art. 4o Os critérios de atendimento aos Produtores Rurais beneficiados, serão coordenados pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuá-
ria e Piscicultura, que fixará por edital o Processo de Seleção e demais iniciativas necessárias, levando-se em consideração para o beneficio:
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS PARA O PROJETO

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMO 
DE PONTOS

FORMA DE COMPRO-
VAÇÃO

1) Ser produtor rural de São Miguel do Oeste – SC a mais 
de 02(dois) anos 1.1- 5 (cinco) pontos 05 - Apresentação de blo-

co de produtor rural

2) Ser produtor de leite a mais de 02 (dois) anos 1.1- 02 a 05 anos 3 pontos
1.2- 05anos ou mais 5 pontos 05

-documento do movi-
mento econômico dos 
últimos 12 meses

3) Emitir nota de venda mensalmente da produção

1.1- abaixo de 12 notas no ano 2 pontos
1.2- 12 notas no ano 3 pontos
1.3 - acima de 12 notas 5 pontos 05

- documento do movi-
mento econômico dos 
últimos 12 meses

4) Possuir DAP pessoa física 1.1- possuir 3 pontos 03 - DAP pessoa física

5) Possuir movimento econômico acima de R$ 8.890,00/
ano

1.1- possuir o valor mínimo 2 pontos
1.2 - R$ 8.890,00 mais 50% 3 pontos
1.3 - R$ 8.890,00 mais 100% 5 pontos

05
- documento do movi-
mento econômico dos 
últimos 12 meses

TOTAL 23

Art. 5o Os serviços de que tratam este decreto, serão fiscalizados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Piscicultura, por Servidor espe-
cialmente designado pelo Secretário.
Art. 6o Os benefícios de que tratam a lei municipal 7.440/2017 e o presente decreto, ficam condicionados as possibilidades financeiras do 
Poder Público Municipal.
Art. 7o As despesas decorrentes da execução do presente decreto, correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 8o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.
Em, 25 de abril de 2018.
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

RENATO ROMANCINI
Secretário de Agricultura, Pecuária e Piscicultura

Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral

Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios
de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

PROC 31/2018 - SAÚDE
Publicação Nº 1603213

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 31/2018
INEXIGIBILIDADE N° 08/2018
CREDENCIAMENTO N. 08/2018
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Oeste- SC, partir do Gestor leva ao conhecimento dos interessados que fará 
CREDENCIAMENTO tendo como objeto credenciamento para contratação de Clínica veterinária que possua os equipamentos necessários 
para realizar os procedimentos citados no Anexo I do edital.
Entrega dos envelopes: Até às 08h45min do dia 11 de maio de 2018.
Abertura: às 09h do mesmo dia.
Licitação regida pela Lei Federal nº 10.520 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade
Sito a Rua Marcilio Dias, nº 1199, fone (0xx49) 3631 2006 e o edital na integra no pelo site:
www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 25 de abril de 2018.
LEONIR CARON
Gestor do Fundo
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Câmara muniCiPal

EXTRATO CONTRATO 01/2018 BETHA SISTEMAS
Publicação Nº 1603375

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2018

A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste torna público o seguinte contrato:
Contrato 01/2018, Processo Licitatório 01/2018, Pregão 01/2018.

Objeto: LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA.

Valor total do contrato: R$ 18.172,00 (dezoito mil e cento e setenta e dois reais).
VIGÊNCIA: a partir do dia 01 de fevereiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
EMPRESA: Betha Sistemas Ltda.
São Miguel do Oeste/SC, 25 de abril de 2018.
CLÁUDIO JOSÉ BARP
Presidente da Câmara de Vereadores.
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São Pedro de Alcântara

Prefeitura

DECRETO Nº 50/2018
Publicação Nº 1603025

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP:88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.

DECRETO Nº 50/2018
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.

ERNEI JOSÉ STAHELIN Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a 
autorização que lhe confere a Lei 1.159/2018.
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir Crédito Especial no total de R$ 19.900,00 (Dezenove mil e 
novecentos reais) na dotação abaixo identificada:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.27.812.0005.2.025 –Func. e Manutenção do Esporte Amador 
R$ 19.900,00

3.3.50.00.00.00.00.00.0.0.000.0 – Aplicação Direta decorrente
de Op. Entre órgãos R$ 19.900,00

Art. 2º - Para atender o artigo 1º deste Decreto, fica o Chefe 
do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no total de R$ 
19.900,00 (Dezenove mil e novecentos reais) na dotação abaixo 
identificada:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.27.812.0005.2.025 –Func. e Manutenção do Esporte Amador 
R$ 19.900,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.000.0 – Aplicação Direta R$ 19.900,00

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Pedro de Alcântara, 25 de abril de 2018.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 174/2018
Publicação Nº 1603120

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – 
Fone: 48-32770122 – R.222
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 174/2018
Concede férias a servidora MICHELLE NALOVAIKO.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MICHELLE NALOVAIKO, ocupante 
do cargo de Agente Administrativa, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/05/2018 a 31/05/2018, referente ao período aquisitivo 
de 2016/2017.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 24 de abril de 2018.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2018.

PORTARIA N.º 175/2018
Publicação Nº 1603127

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – 
Fone: 48-32770122 – R.222
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 175/2018
Concede férias a servidora VIRGINIA HELENA CEZARIO ELI.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora VIRGINIA HELENA CEZARIO ELI, 
ocupante do cargo de Agente Administrativa, férias por 17 dias que 
gozará a partir de 14/05/2018 a 30/05/2018, referente ao período 
aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 24 de abril de 2018.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2018.

PORTARIA N.º 176/2018
Publicação Nº 1603131

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 

http://www.pmspa.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmspa.sc.gov.br
http://www.pmspa.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmspa.sc.gov.br
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– Fone: 48-32770122 – R.222
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 176/2018
Concede férias a servidora MARIZE PAITER HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARIZE PAITER HOFFMANN, ocu-
pante do cargo de Auxiliar de Enfermagem – ESF, férias por 15 
dias que gozará a partir de 07/05/2018 a 21/05/2018, referente ao 
período aquisitivo de 2016/2017.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 24 de abril de 2018.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2018.

http://www.pmspa.sc.gov.br
mailto:gabinete@pmspa.sc.gov.br
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Schroeder

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 01/2018-SANEAMENTO
Publicação Nº 1603235

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato nº. 01/2018-SANEAMENTO
Dispensa de Licitação nº. 01/2018-SANEAMENTO - Processo nº. 02/2018-SANEAMENTO

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo 
Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: GILBERTO FERRETTI, inscrita no CNPJ sob o no 01.657.003/0001-65, estabelecida na Al. Trombudo Central nº 844, Centro, 
Agrolândia, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.420-000

Objeto: Constitui o presente contrato a Contratação de empresa para fornecimento de mudas de árvores nativas para arborização urbana 
e/ou campanhas de distribuição, conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ UNI-
TÁRIO VALOR R$ TOTAL

01 Ipê amarelo ( Handroanthus.sp) 165 Unidade 1,30 214,50
02 Ipê rosa ( Tabebuia pentaphylla) 100 Unidade 1,30 130,00
03 Pitanga ( Eugenia Uniflora) 100 Unidade 1,30 130,00
04 Jabuticaba ( Myrciaria trunciflora) 100 Unidade 1,50 150,00
05 Cerejinha Preta (Eugenia ondolleana) 100 Unidade 1,30 130,00
06 Guabiroba ( Campomanesia sp.) 100 Unidade 1,30 130,00
07 Grumixama ( Eugenia brasiliensis) 35 Unidade 1,30 45,50
TOTAL R$ 930,00

Valor do contrato: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais)
Data da Assinatura: 25/04/2018 – Vigência: 31/12/2018
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 29/2018-PMS
Publicação Nº 1603145

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato nº. 29/2018-PMS
Dispensa de Licitação nº. 20/2018-PMS - Processo nº.56/2018-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo 
Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: BEAGA TREINAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 10.954.073/0001-76, estabelecida na Rua Uruguai, 
nº 131, Jardim America, Ituporanga, Estado de Santa Catarina, CEP: 88400-000

Objeto: Constitui o presente contrato a Contratação de empresa especializada em treinamentos agropecuários, para realizar treinamento 
sobre produção e conservação de biomassa de banana e farinha de banana verde, para atender a demanda da Secretaria de Agricultura., 
conforme segue:
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ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ UNI-
TÁRIO VALOR R$ TOTAL

01

Contratação de empresa especializada em treinamentos agro-
pecuários, para realizar treinamento sobre produção e conser-
vação de biomassa de banana e farinha de banana verde, para 
atender a demanda da Secretaria de Agricultura.

24 Horas 62,50 1.500,00

TOTAL R$ 1.500,00

Valor do contrato: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura: 25/04/2018 – Vigência: 31/12/2018
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal
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ATA CHAMADA PÚBLICA 01/2018-PMS (SEQUÊNCIA 01)
Publicação Nº 1602998
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DISPENSA 01/2018-SANEAMENTO
Publicação Nº 1603208
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DISPENSA 20/2018-PMS
Publicação Nº 1603102
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Seara

Prefeitura

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2018
Publicação Nº 1603942

Processo Licitatório nº 098/2018 - Dispensa de Licitação nº. 032/2018.

Objeto: Aquisição de 120 tubos de Ø 0,60mm.

Justificativa: Necessidade de manutenção de acessos e estradas no interior, visando dar continuidade aos serviços prestados até a abertura 
de nova licitação.
Fundamento Legal: lei n.º 8.666/93, art. 24, IV.
Fornecedor: Evangelista Artefatos de Cimento Ltda - EPP
Valor: R$ 6.900,00

Seara, SC, 24 de abril de 2018.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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Serra Alta

Prefeitura

DECRETO 066/2018
Publicação Nº 1603215

DECRETO Nº 066/2018, DE 20 DE ABRIL DE 2018.

“DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO À 
SERVIDORA PÚBLICA IRIA BARP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais art. 40, inc. VII, da 
Lei Orgânica), e de acordo com a Lei Complementar nº 38/2018,

DECRETA:
Art. 1º Fica atribuído Adicional de Especialização sobre o vencimen-
to da servidora pública IRIA BARP, de acordo com sua escolaridade 
e respectivo percentual constante no anexo III da Lei Complemen-
tar nº 037/2018, bem como conforme disciplina o art. 6º, § 2º, da 
Lei Municipal nº 692/2006, e alterações posteriores.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação des-
te decreto, serão utilizados os recursos consignados no orçamento 
vigente.

Ar. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, con-
dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do 
art. 3º da Lei Municipal nº 958/2013, revogadas às disposições em 
contrário.

Serra Alta/SC, 20 de abril de 2018.
DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

DECRETO 071/2018
Publicação Nº 1603540

DECRETO N° 071/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA AO 
SERVIDOR CESAR SPEROTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são confe-
ridas no art.40, inciso VII, da Lei Orgânica e de acordo com a Lei 
Complementar nº 038/2018, anexo V,

DECRETA:
Art. 1° Fica atribuído a FG – Função Gratificada, correspondendo 
ao percentual de 50%, ao Servidor CESAR SPEROTO, ocupante do 
Cargo de Agente Administrativo, nível 224 do Grupo II - SAU, com 
carga horária de 40 horas semanais lotado na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças, conforme Plano de Cargos e Remune-
ração da Prefeitura Municipal de Serra Alta.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogadas as disposições 

em contrário.

Serra Alta/SC de 25 de abril de 2018.
DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra:

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

DECRETO 072/2018
Publicação Nº 1603579

DECRETO N° 072/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA A SER-
VIDORA CLAIR FATIMA ANDREIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são confe-
ridas no art.40, inciso VII, da Lei Orgânica e de acordo com a Lei 
Complementar nº 038/2018, anexo V,

DECRETA:
Art. 1° Fica atribuído a FG – Função Gratificada, correspondendo 
ao percentual de 50%, a Servidora CLAIR FATIMA ANDREIS, ocu-
pante do Cargo de Contadora, nível 157 do Grupo V - TEC, com 
carga horária de 40 horas semanais lotado na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças, conforme Plano de Cargos e Remune-
ração da Prefeitura Municipal de Serra Alta.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogadas as disposições 
em contrário.

Serra Alta/SC de 25 de abril de 2018.
DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra:

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

DECRETO 073/2018
Publicação Nº 1603602

DECRETO N° 073/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA A SER-
VIDORA SILVANE SENHOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são confe-
ridas no art.40, inciso VII, da Lei Orgânica e de acordo com a Lei 
Complementar nº 038/2018, anexo V,
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DECRETA:
Art. 1° Fica atribuído a FG – Função Gratificada, correspondendo 
ao percentual de 50%, a Servidora SILVANE SENHOR, ocupante do 
Cargo de Assistente Administrativo, nível 122 do Grupo II - SAU, 
com carga horária de 40 horas semanais lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, conforme Plano de Cargos e Remuneração da 
Prefeitura Municipal de Serra Alta.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogadas as disposições 
em contrário.

Serra Alta/SC de 25 de abril de 2018.
DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra:

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

DECRETO 074/2018
Publicação Nº 1603631

DECRETO N° 074/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018

“DISPÕE SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA AO 
SERVIDOR GERSON JOSE LAZZARETTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são confe-
ridas no art.40, inciso VII, da Lei Orgânica e de acordo com a Lei 
Complementar nº 038/2018, anexo V,

DECRETA:
Art. 1° Fica atribuído a FG – Função Gratificada, correspondendo 
ao percentual de 50%, ao Servidor GERSON JOSE LAZZARETTI, 
ocupante do Cargo de Motorista, nível 130 do Grupo III - SOP, com 
carga horária de 40 horas semanais lotado na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças, conforme Plano de Cargos e Remune-
ração da Prefeitura Municipal de Serra Alta.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogadas as disposições 
em contrário.

Serra Alta/SC de 25 de abril de 2018.
DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra:

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 039
Publicação Nº 1604171

LEI COMPLEMENTAR Nº. 039, DE 26 DE ABRIL DE 2018.

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 21, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 498/2001, QUE TRATA DO ESTATUTO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na 
Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara de Municipal de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Complementar nº. 21, de 25 de feve-
reiro de 2015, que dispõe sobre alterações da Lei Complementar 
nº. 498/2001, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Muni-
cipais, da Administração Direta e Indireta.
Art. 2º A Licença Prêmio, de que trata a Lei Complementar nº. 21, 
de 25 de fevereiro de 2015, referente ao interstício de tempo entre 
a sua publicação e a data de publicação da presente Lei, será asse-
gurada à razão de 0,83 (zero vírgula oitenta e três) dias de licença 
por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Art. 3º O somatório de dias de Licença Prêmio vencida e proporcio-
nal, calculada na forma do Artigo anterior, poderão ser liquidadas 
da seguinte forma:
I – gozadas integralmente até o mês de dezembro de 2.020; ou
II – indenizadas na ordem de 70% (setenta por cento) do valor 
integral da remuneração.
Parágrafo único. Caberá ao interessado solicitar a forma de liqui-
dação, a que se refere o caput, ficando a critério da administração 
municipal a sua concessão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º 
da Lei Municipal nº. 958/2013, de 22 de maio de 2013.
Art. 5º Revoga-se a Lei Complementar nº. 21, de 25 de fevereiro 
de 2015, e demais disposições em contrário.
Serra Alta (SC), 26 de abril de 2018.
DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra:

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração
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Sombrio

Prefeitura

PORTARIA Nº. 067/2018
Publicação Nº 1603780

PORTARIA Nº 067 DE 13 DE ABRIL DE 2018.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE EXPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, Senhor Zênio Cardoso, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Sombrio, de 06 de abril de 1990, e em conformidade com a Lei nº 1414, de 20 de maio de 2003.
RESOLVE:
Conceder 30 (trinta) dias de férias aos servidores públicos Municipais, conforme quadro de escala que segue:
CÓD. NOME PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

7437 Augusta Rocho Lopes 04/01/2018 à 03/01/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7707 André Fernandes Coelho 01/04/2017 à 31/03/2018 01/04/2018 à 20/04/2018
7643 Ana Paula Oliveira 14/03/2017 à 13/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
3829 Carla Mariane Scheffer 28/11/2016 à 27/11/2017 01/04/2018 à 30/04/2018
8026 Carla Claudino Réus 01/03/2017 à 28/02/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
3612 Darci Teixeira 01/02/2017 à 31/01/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7661 Dionei Santos da Silva 04/04/2017 à 03/04/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
52 Deoclécio Amorim Rodrigues 20/10/2013 à 19/10/2014 01/04/2018 à 20/04/2018
4355 Eliane T. dos S. de Bem 10/03/2017 à 09/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
8010 Elida Silveira da Rosa 06/02/2017 à 05/02/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7653 Flavia C. Francisco 01/04/2017 à 31/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
8232 Géssica M. dos Santos 11/04/2017 à 10/04/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7665 Guilherme de M. Gomes 06/04/2017 à 05/04/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7713 Ionara de Souza Rodrigues 01/04/2016 à 31/03/2017 01/02/2018 à 20/02/2018
2551 Julio Cesar Coelho 01/04/2017 à 31/03/2018 06/04/2018 à 05/05/2018
7855 Joacir Magnus Matias 07/07/2016 à 06/07/2017 01/04/2018 à 30/04/2018
7859 Lourdes R. Miguel 01/07/2016 à 30/06/2017 01/04/2018 à 30/04/2018
5309 Lidia Wagner da Silva 01/02/2017 à 31/01/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7660 Lia Mara Pires 01/04/2017 à 31/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
2853 Leonor Dalpont 03/02/2017 à 02/02/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
4344 Mak Joel Colares 03/03/2017 à 02/03/2018 01/04/2018 à 20/04/2018
4819 Maria Teixeira da Silva 01/04/2017 à 31/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
7943 Marcia Roldão Baltazar 11/08/2016 à 10/08/2017 01/04/2018 à 30/04/2018
893 Osvanir Nagel 01/12/2016 à 30/11/2017 10/04/2018 à 09/05/2018
7479 Ponaim Cardoso Silva 14/03/2017 à 13/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
8206 Ronise Fabiane Menezes Euler 01/03/2017 à 28/02/2018 01/04/2018 à 20/04/2018
7638 Thais Valandro Martins 22/03/2017 à 21/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
2865 Valdecir João Silvério 01/03/2017 à 09/03/2018 01/04/2018 à 30/04/2018
5166 Wagner T. Melo 29/11/2015 à 28/11/2016 01/04/2018 à 30/04/2018
4212 Zeferino B. Machado 14/01/2017 à 13/01/2018 02/04/2018 à 30/05/2018
3832 Zilberto de Araujo Generoso 27/11/2016 à 26/11/2017 01/04/2018 à 30/04/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Sombrio - SC, 13 de abril de 2018.
Zênio Cardoso
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta Secretaria em data supracitada.

José Sidnei Januário
Secretário Municipal de Finanças e Administração
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Sul Brasil

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 027/2018
Publicação Nº 1603356

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SUL BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL
Processo Administrativo nº 035/2018
Edital: PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2018
Tipo: Registro de Preço
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO AQUISIÇÃO DE 
SEMEN BOVINO
Entrega dos envelopes: 09:00 horas do dia 10 de maio de 2018
Abertura dos envelopes: 09:15 horas do dia 10 de maio de 2018
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte ende-
reço e horário:
Av. Dr. José Leal Filho 589, nos dias úteis, de segunda à sexta-fei-
ra, das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone 
(49)3367-0030 ou pelo www.sulbrasil.sc.gov.br.
SUL BRASIL – SC, 26 de abril de 2018.
EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N°.029/2018
Publicação Nº 1603998

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SUL BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL
Processo Administrativo nº 037/2018
Edital: PREGÃO PRESENCIAL nº 029/2018
Tipo: Registro de Preço
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA PARA AMPLIAÇÃO DO RESERVA-
TÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL.
Entrega dos envelopes: 09:00 horas do dia 11 de maio de 2018
Abertura dos envelopes: 09:15 horas do dia 11 de maio de 2018
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte ende-
reço e horário:
Av. Dr. José Leal Filho 589, nos dias úteis, de segunda à sexta-fei-
ra, das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone 
(49)3367-0030 ou pelo www.sulbrasil.sc.gov.br.
SUL BRASIL – SC, 26 de abril de 2018.
EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº.028/2018
Publicação Nº 1603359

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SUL BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL
Processo Administrativo nº 036/2018
Edital: PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2018
Tipo: Registro de Preço
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA
Entrega dos envelopes: 14:00 horas do dia 10 de maio de 2018

Abertura dos envelopes: 14:15 horas do dia 10 de maio de 2018
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte ende-
reço e horário:
Av. Dr. José Leal Filho 589, nos dias úteis, de segunda à sexta-fei-
ra, das 07:45 às 11:45 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone 
(49)3367-0030 ou pelo www.sulbrasil.sc.gov.br.
SUL BRASIL – SC, 26 de abril de 2018.
EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal

http://www.sulbrasil.sc.gov.br
http://www.sulbrasil.sc.gov.br
http://www.sulbrasil.sc.gov.br
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Tangará
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PR 051/2018
Publicação Nº 1603192

MUNICÍPIO DE TANGARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018
REGISTRO DE PREÇO
O Prefeito do Município de Tangará, Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 051/2018, a qual tem por objeto o registro de preço a CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM O FORNE-
CIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA OS EVENTOS DE NOITE CULTURAL, MOSTRA DE DANÇA, MOSTRA 
DO VINHO SEMANA CÍVICA E SEMANA NATALINA ALUSIVA AO NATAL ENCANTADO 2018, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Os envelopes contendo a documentação e proposta de preço serão 
recebidos até às 14h00min do dia 10/05/2018, com abertura às 14h00min do mesmo dia. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede 
Administrativa do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 3532-1522. Tangará–SC, 25 de Abril de 2018.
NADIR BAÚ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO 063/2018 TOMADA DE PREÇO 003/2018 
Publicação Nº 1603047

MUNICÍPIO DE TANGARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018
O Prefeito do Município de Tangará, Estado de Santa Catarina, comunica aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço 
nº 003/2018, a qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA REFERENTE Á EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA CURVA RUA RIO BONITO, PASSEIO, MURO E PORTÃO DE ACESSO DA 
ESCOLA JOÃO JORGE DO MUNICIPIO DE TANGARÁ. Os envelopes contendo a documentação e proposta de preço serão recebidos até às 
14h00min do dia 25/05/2018, com abertura às 14h00min do mesmo dia. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Administrativa 
do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 3532-1522. Tangará–SC, 25 de Abril de 2018.
NADIR BAÚ DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Tijucas

Prefeitura

AVISO DE DESERTO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/SAMAE/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/SAMAE/2018
Publicação Nº 1603225

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE DESERTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/SAMAE/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/SAMAE/2018

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de apoio em função 
dos Autos do Processo Licitatório nº 015/SAMAE/2018 do Pregão Presencial n. 010/SAMAE/18, sendo o objeto Contratação de empresa 
para prestação de serviço de análises químicas para SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do Município de Tijucas /SC. 
Ponderaram que:

a) Aberto o presente processo licitatório de Processo Licitatório nº 015/SAMAE/2018 do Pregão Presencial nº 010/SAMAE/18, denota-se que 
não acudiram interessados na licitação;
b) Que observou-se as formalidades legais, revestida de ampla Publicidade, sendo que no momento da sessão o edital encontra-se no site 
www.tijucas.sc.gov.br, conforme acostado nos autos;
Observando a uniformidade procedimental e o Bem Comum; considerando os Princípios Legais; DECIDE, a Pregoeira e a Equipe de Apoio 
ad cautelam, JULGAR DESERTO o presente processo licitatório. Publique-se. Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a 
disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. Büchelle, 01, Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO TERMO DE CONTRATO 003/FCTT/18 - PROCESSO 003/FCTT/18 - DISPENSA 003/FCTT/18
Publicação Nº 1603261

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 003/FCTT/18 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/FCTT/18 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/
FCTT/18
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL TRADIÇÃO DE TIJUCAS – FCTT.

CONTRATADA: CARLA MACHADO INTERNET ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET A SER UTILIZADA NO MUSEU, DA FUN-
DAÇÃO CULTURAL TRADIÇÃO DE TIJUCAS, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.

VALOR: R$: 1.373,20 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

AMPARO LEGAL: Art. 24, II e Art. 23, I, ‘‘a” e II, “a” da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico Favorável n. 159/2018/
PGM.

Tijucas/SC, 24 de abril de 2018.

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 047/PMT/2018
Publicação Nº 1603138

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 047/PMT/18 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/PMT/18 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/PMT/18
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CONTRATADA: MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA ZERO KM, ANO 2018, TRAÇÃO 4 X 4, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.

VALOR: R$. 198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS).

TIJUCAS/SC, 25 DE ABRIL DE 2018.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/PMT/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/PMT/2018
Publicação Nº 1603273

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

O Município de Tijucas SC, inscrito sob o CNPJ n. 82.577.636/0001-65, com sede na Rua Cel. Büchelle, 01, centro, Tijucas SC, de conformi-
dade com a Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei n. 8.883/94, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica que 
dispensou o Processo Licitatório conforme:
Processo Licitatório nº 091/PMT/2018
Dispensa de Licitação nº 030/PMT/18
Objeto: Aquisição de material de fiscalização de trânsito – etilômetro (Bafômetro) para atender as necessidades da Diretoria de Trânsito e 
Transportes, da Secretaria municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Tijucas/SC.
Contratado: ELEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.
Valor: R$. 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais).
Amparo Legal: Art. 24, inciso V da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico Favorável n. 164/2018/PGM.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

REUNIÃO CMDCA
Publicação Nº 1604161

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – CMDCA – TIJUCAS/SC
Lei Municipal Nº 807 de 14 de Dezembro de 1990
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Tijucas convoca os membros titulares para participar da 
Reunião do CMDCA para definição de assuntos pertinentes:
- Definição de Diretoria do CMDCA

Data:26/04/2018 5 ª Feira
Horário: 10:00
*Com 2ª Chamada as 10:15 hrs, a reunião acontecerá com os presentes.
Local: CREAS, Rua José Joaquim Santana, nº36, Universitário.
· Reunião apenas para conselheiros.
· Eleição para novo presidente e composição da diretoria.

Tijucas, 24 de abril de 2018.
João Sérgio Vasco Neto
Presidente do CMDCA

Câmara muniCiPal

PORTARIA 39/2018
Publicação Nº 1603101

PORTARIA N.º 039/2018/CMT, DE 16 DE MARÇO DE 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS, no uso das atribuições previstas em lei,

RESOLVE:

CONCEDER, nesta data à servidora VENINA RODRIGUES, comissionado, ASSESSORA PARLAMENTAR, 10 (dez) dias de férias, a serem go-
zadas em 20/03/2018 à 29/03/2018, referente ao período aquisitivo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUAREZ SOARES
Presidente
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Timbó

Prefeitura

ATA RETIFICAÇÃO DECLARAÇÃO VENCEDOR - 
TOMADA DE PREÇO N.º 25 2017 - FMS

Publicação Nº 1603878

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE RETIFICAÇÃO DE VALOR
TOMADA DE PREÇOS Nº. 25/2017 - FMS

Às dez horas, do vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e 
dezoito (24/04/2018), na sala de Licitações da Prefeitura de Tim-
bó/SC, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, desig-
nada pela Portaria n° 540 de 02 de janeiro de 2018, objetivando a 
correção do valor informado na ata publicada no Diário Oficial dos 
Municípios/SC, em 10/04/2018, edição n.º 2498, página 2094.
Considerando que na Ata de Declaração de Vencedora o valor glo-
bal expresso foi de R$ 53.385,35 (cinqüenta e três mil, trezentos 
e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e o valor apura-
do no Parecer Técnico (Setor de Engenharia) foi de R$ 53.384,99 
(cinqüenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa 
e nove centavos), a Comissão Permanente de Licitações retifica 
a ata e declara vencedora a Empresa SOVRANA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP no valor global de R$ 53.384,99 (cin-
quenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e 
nove centavos), sendo este, o menor valor apresentado entre as 
propostas classificadas.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão e lavrada a presente 
ata que será assinada pela Comissão Permanente de Licitações.
Registre-se, publique-se, intimem-se.

EDÉSIO M. SLOMP
Presidente
ANGELA PREUSS
Membro
LOURDES MOSER
Membro

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N.º 04 2018 SAMAE - 
FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES NOVOS

Publicação Nº 1603881

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 SAMAE

OBJETO: fornecimento, garantia e assistência técnica de 02 (dois) 
caminhões novos, zero km, transmissão automática com compac-
tador para a coleta de resíduos sólidos do Município de Timbó, 
especificados no anexo I (termo de referência) para atender às 
necessidades do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - 
SAMAE. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de 
Habilitação e a Proposta de Preços até às 14h30min do dia 10 de 
maio de 2018. ABERTURA: dia 10 de maio de 2018 às 14h35min. 
Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.
timbo.sc.gov.br.

Timbó, 25 de abril de 2018
JAIME JOEL AVENDANO JARA
Diretor Presidente SAMAE

EXTRATO DÉCIMO QUARTO TERMO DE 
PRORROGAÇÃO - PREGÃO Nº 28.2015 PMT

Publicação Nº 1603883

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

DÉCIMO QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO OBJE-
TO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2015
CONTRATANTE: Município de Timbó
CONTRATADA: Gente Seguradora S/A
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência até 09/04/2019.
DATA DA ASSINATURA: 06/04/2018

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
129.2017 - PMT

Publicação Nº 1603925

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 
129/2017
AUTORIZANTE: Município de Timbó.
AUTORIZADO: Empreiteira de Mão de Obra VB Ltda - Epp.
OBJETO: Supressão de R$ 11.795,57 (onze mil setecentos e no-
venta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e acréscimo de R$ 
13.429,88 (treze mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e 
oito centavos). Prorrogação do prazo de execução até 21/06/2018 
e do prazo de vigência até 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2018.

ALFROH POSTAI
Secretário de Educação

EXTRATO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO 2013.175 - PMT

Publicação Nº 1603888

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO Nº. 2013/175
AUTORIZANTE: Município de Timbó.
AUTORIZADO: Consórcio Anel Viário Timbó.
OBRA: gerenciamento, supervisão, fiscalização e apoio técnico das 
obras previstas no projeto, a supervisão ambiental e o desenvolvi-
mento/elaboração dos projetos executivos e As Built, as readequa-
ções e demais estudos complementares, necessários a implantação 
do anel viário – Rua Araponguinhas - Edital de Concorrência nº 
114/2013.
OBJETO: reajuste nos moldes do parecer técnico da Municipalida-
de, atingindo o montante de R$ 117.664,48 (cento e dezessete mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2018.
ORLEI ADAZIR PEDRON
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola
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EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE 
REGISTRO Nº 76.2017 PMT - RUDIPEL RUDNICK

Publicação Nº 1603891

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PRE-
ÇOS 76/2017 PMT
CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Rudipel Rudnick Petroleo Ltda.
OBJETO: reequilíbrio financeiro do valor do item 03 (óleo diesel 
comum (S500)), que passa a ter o valor de R$ 2,969.
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2018

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Câmara muniCiPal

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final ao Projeto de Lei Complementar n.º 7/2018

Publicação Nº 1603884

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Projeto de Lei Complementar n.º 7/2018 –Altera a Lei Complemen-
tar nº 412, de 26 de dezembro de 2011, que reestrutura o Regime 
Municipal de Saúde dos Servidores Públicos do Município de Timbó 
e o Fundo de Assistência à Saúde.

Iniciativa do Projeto: Prefeito Municipal Jorge Augusto Krüger
Relator: Vereador Martinho de Souza Filho

I – RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei Complementar de iniciativa do Prefeito 
que pretende alterar a Lei Complementar n.º 412/2011, que dispõe 
sobre o Municipal de Saúde dos Servidores Públicos do Município 
de Timbó e o Fundo de Assistência à Saúde.
Respectivo projeto foi protocolizado nesta Casa Legislativa no dia 
16 de abril corrente. O Presidente da Mesa Diretora despachou-o a 
esta Comissão no dia 17 de abril em Sessão Ordinária, nos termos 
do art. 126 Regimento Interno para apreciação dos aspectos legais 
e constitucionais.
No dia 18 de abril a Comissão teve como pauta o presente em sua 
reunião ordinária, quando exarou seu parecer que ora segue.
Esse é o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

No que diz respeito aos aspectos redacionais, a proposição vai ao 
encontro daquilo que é estabelecido pela Lei Complementar Fe-
deral n.º 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis.
De outra banda, verifica-se a proposição em questão visa alterar 
a Lei Complementar n.º 412/2011 que reestrutura o Regime Mu-
nicipal de Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Timbó e o 
Fundo de Assistência à Saúde, tornando facultativa a adesão do 
servidor público municipal ao plano de saúde suplementar ofertado 
pela Administração Pública.
A matéria objeto da presente proposição encontra-se inserida nas 
competências legislativas conferidas aos Municípios, conforme dis-
põe a Constituição Federal, art. 30, inciso I, no que tange à auto-
nomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. 
Por sua vez, a Lei Orgânica do Município reproduz a diretriz consti-
tucional, ao dispor no art. 10, inciso I, sobre a competência deste 
ente federativo para legislar sobre assuntos de seu interesse. Do 
mesmo modo, a Lei Orgânica estabelece ser competência privativa 
do Prefeito Municipal a iniciativa para projetos de lei que dispo-
nham sobre servidores públicos municipais e seu regime jurídico, 
conforme estatuído pela alínea "b" do inciso II do §1.º do art. 30.
Sendo assim, constatando-se que a proposição atende aos precei-
tos da legalidade e constitucionalidade, este Relator não encontra 
óbices à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

III - CONCLUSÃO
VOTO DO RELATOR

Em face do exposto, o Relator desta Comissão se manifesta pela 
legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar 
n° 7/2018.
Esse é o voto.

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

Votaram com o Relator, aprovando o Parecer:

Vereador Rubens Borchardt
Vereador Haroldo Fiebes

Sala das Comissões, em 18 de abril de 2018
Rubens Borchardt
Presidente

Martinho de Souza Filho
Relator

Haroldo Fiebes
Membro

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final ao Projeto de Lei n.º 20/2018

Publicação Nº 1603893

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Projeto de Lei n.º 20/2018 – Autoriza a cobrança de Contribuição 
de melhorias decorrentes da execução da pavimentação da rua 
Wilhelm Milke.

Iniciativa do Projeto: Prefeito Jorge Augusto Krüger
Relator: Vereador Rubens Borchardt

I - RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito Municipal au-
torizando a cobrança de Contribuição de Melhoria decorrente de 
pavimentação da Rua Wilhelm Milke.
Referido Projeto foi protocolado na Secretaria Legislativa em 10 de 
abril corrente, tendo sido despachado a esta comissão pelo Pre-
sidente da Mesa Diretora no dia 17 de abril em Sessão Ordinária, 
conforme determina o art. 126 do Regimento Interno para aprecia-
ção dos aspectos legais e constitucionais. No dia 18 de abril esta 
Comissão teve como pauta o presente em suas reuniões, exarando 
parecer que ora segue.
Esse é o relatório.
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II - FUNDAMENTAÇÃO

No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende aos 
preceitos da Lei Complementar Federal n.º 95 de 1998.
Verifica-se, em um primeiro momento, que a matéria, objeto da 
presente proposição, é de interesse local, sendo, portanto, compe-
tência do Município legislar sobre a mesma, nos termos do inciso I 
do art. 30 da Constituição Federal e do inciso I do art. 10.º da Lei 
Orgânica Municipal.
Também compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, 
deliberar sobre o sistema tributário municipal, nos termos do inciso 
II do art. 15 da Lei Orgânica Municipal.
Assim, infere-se constitucional e legítima a iniciativa do Executivo 
para a proposição em análise.
Estabelecida à competência legislativa no Município, observa-se 
que, a rigor, o Projeto de Lei visa autorizar a cobrança de Contri-
buição de Melhoria decorrente de pavimentação da Rua Wilhelm 
Milke.
A Contribuição de Melhoria está prevista no inciso III do art. 145 
da Constituição Federal e nos artigos 81 e 82 do Código Tributário 
Nacional (Decreto Lei n.º 195/1967), e possui como fato gerador a 
valorização imobiliária oriunda de obra realizada pelo Poder Públi-
co. Também está prevista no Código Tributário Municipal.
Apesar de haver previsão legal já referida, entendem os Tribunais 
pátrios ser obrigatória a edição de lei específica autorizando, para 
cada obra, a cobrança de contribuição de melhoria para. Nesse 
sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
DECORRENTE DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. AUSÊN-
CIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZANDO A COBRANÇA DO TRIBU-
TO. EDITAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
À SUA INSTITUIÇÃO. VÍCIO, ADEMAIS, NA BASE DE CÁLCULO DO 
TRIBUTO. CONSIDERAÇÃO DO CUSTO DA OBRA SEM LEVAR EM 
CONTA A EFETIVA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INEXIGIBILIDA-
DE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DES-
TA CORTE ESTADUAL. "A contribuição de melhoria é tributo cujo 
fato imponível decorre da valorização imobiliária que se segue a 
uma obra pública, ressoando inequívoca a necessidade de sua ins-
tituição por lei específica, emanada do Poder Público construtor, 

obra por obra, nos termos do art. 150, I, da CF/88 c/c art. 82 do 
CTN, uma vez que a legalidade estrita é incompatível com qual-
quer cláusula genérica de tributação. (Precedentes: REsp 739.342/
RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 04/04/2006, DJ 04/05/2006; REsp 444.873/RS, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 
03/10/2005)" (REsp 927.846/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Tur-
ma, j. em 03/08/2010, DJe 20/08/2010). (TJSC, Apelação Cível n. 
2015.058486-3, de Braço do Norte, rel. Des. Carlos Adilson Silva, 
j. 29-03-2016).

Assim, não basta a simples instituição da Contribuição de Melhoria 
através do Código Tributário Municipal de maneira genérica, deve 
haver para cada caso concreto a edição de lei específica autorizan-
do a cobrança do tributo em questão.
Deste modo, por tudo o que foi exposto, constata-se que a pre-
tensão do Poder Executivo no projeto em análise é legítima e ne-
cessária.

III - CONCLUSÃO
VOTO DO RELATOR

Em face do exposto, o Relator desta Comissão se manifesta pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 20/2018.

Esse é o voto.

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

Votaram com o Relator, aprovando o Parecer:
Vereador Martinho de Souza Filho.
Vereador Haroldo Fiebes

Sala das Comissões, em 25 de abril de 2018.
Rubens Borchardt
Presidente/Relator

Martinho de Souza Filho
Membro

Haroldo Fiebes
Membro

timboPrev - instituto de PrevidênCia dos servidores PúbliCos muniCiPais de timbó

PORTARIA TIMBOPREV Nº 17, DE 17 DE ABRIL DE 
2018

Publicação Nº 1603522

PORTARIA TIMBOPREV Nº 17, DE 17 DE ABRIL DE 2018
Concede Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contri-
buição à Servidora Pública Municipal Dione Kaspareit Busarello.

A DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA DO TIMBOPREV, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Complementar 
n° 411, de 26 de dezembro de 2011, alterado pela Lei Complemen-
tar n° 473, de 22 de dezembro de 2015, e art.17 da Lei Comple-
mentar n° 411, de 26 de dezembro de 2011,

RESOLVE:
Art.1° Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de 
Contribuição, à Servidora Pública Municipal DIONE KASPAREIT 
BUSARELLO, brasileira, casada, nascida em 02 de abril de 1968, 
portadora do CPF sob n° 025.119.289-06, RG n° 1.841.571-7, ocu-
pante do cargo de Professor D, Referência Salarial D-34, matrícula 
n° 18805-00, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com pro-
ventos calculados de forma integral ao seu vencimento, com direito 

à paridade remuneratória, no valor de R$ 7.435,23 (Sete mil, qua-
trocentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), com base 
no art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005, observando-se 
a incorporação dos valores referente a gratificação e adicional por 
tempo de serviço e da regência de classe, tudo conforme provas 
constantes dos autos do processo TIMBOPREV nº 17/2018, a con-
tar desta data.

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, con-
dicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do 
Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro 
de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 17 de Abril de 2018; 148o ano de Fun-
dação; 84o ano de Emancipação Política.

CARMELINDE BRANDT
Diretora Administrativa-Financeira do TIMBOPREV
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Timbó Grande

Prefeitura

PREGÃO 22 2018
Publicação Nº 1603643

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2018
MODALIDADE Pregão Presencial N 22/2018
O município de Timbó Grande torna publico a todos os interessados que estará realizando processo licitatório na modalidade Pregão Pre-
sencial, com objetivo de adquirir peças e contratar serviço especializado para recuperação de ônibus. Acessão pública terá inicio às 9h00, 
do dia 14 de maio de 2018, junto ao Departamento de Compras e Licitações. Maior informação será disponibilizada junto ao Departamento 
de Compras, pelo e-maill licitacoes@timbogrande.sc.gov.br, ou pelo telefone (049) 3252-1214 ou 1437, no horário das 14h00 até as 16h00.

Timbó Grande, 25 de abril de 2018.
Ari José Galeski
Prefeito Municipal

PREGÃO 23 2018
Publicação Nº 1603650

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2018
MODALIDADE Pregão Presencial N 23/2018
O município de Timbó Grande torna publico a todos os interessados que estará realizando processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, com objetivo de contratar serviços de borracharia. Acessão pública terá inicio às 9h00, do dia 16 de maio de 2018, junto ao 
Departamento de Compras e Licitações. Maior informação será disponibilizada junto ao Departamento de Compras, pelo e-maill licitacoes@
timbogrande.sc.gov.br, ou pelo telefone (049) 3252-1214 ou 1437, no horário das 14h00 até as 16h00.

Timbó Grande, 25 de abril de 2018.
Ari José Galeski
Prefeito Municipal

mailto:licitacoes@timbogrande.sc.gov.br
mailto:licitacoes@timbogrande.sc.gov.br
mailto:licitacoes@timbogrande.sc.gov.br
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Três Barras

Prefeitura

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 18/2018.
Publicação Nº 1603803

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS – SC.
Procedimento Licitatório nº. 18/2018 - Edital Pregão nº. 16/2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC torna público para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 
10.520/2002 e Decreto Municipal nº 2.851/2005, Decreto Municipal nº. 4721/2018 e ainda da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as altera-
ções da 8.883/94, recebera até as 09 h e 00 min. do dia 10 de maio de 2018, Propostas para contratação de serviços técnicos / profissional 
na área de: Artesanato, Dança, Música, Orientação Social, Futebol, Informática, Capoeira, e Teatro, em conformidade com o edital.
Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 10 de maio de 2018.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616 Centro – Fone/Fax: 
47 3623-0121 – Três Barras - SC ou no site: http://tresbarras.sc.gov.br ícone “LICITAÇÕES ABERTAS”.
Três Barras - SC, 23 de abril de 2018.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI – PREFEITO MUNICIPAL
NILTON AVANIR HURMUS - PREGOEIRO

http://tresbarras.sc.gov.br
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Treze Tílias

Prefeitura

DECRETO Nº 2.369/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1604034

DECRETO Nº 2.369/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL E NO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

MAURO DRESCH, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais e autorizado confor-
me Lei Orçamentária Anual n.º 1962/2017 de 17/11/2017,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento do Município de Treze Tílias, um 
crédito suplementar no valor de R$ 39.134,00 (trinta e nove mil, 
cento e trinta e quatro reais), a fim de suplementar a seguinte 
dotação orçamentária:
ÓRGÃO 07– SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
Unidade 01- SERVIÇOS DE CULTURA
Projeto/Atividade: 2.015– Manutenção das atividades culturais
(81) 3.3.50.00.00.00.00.00.0105 ................................................
.......................... R$ 39.134,00

Art. 2º. Para fazer frente ao crédito suplementar de que trata o 
artigo anterior serão anulados recursos da dotação orçamentária 
abaixo:

ÓRGÃO 07– SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
Unidade 01- SERVIÇOS DE CULTURA
Projeto/Atividade: 2.015– Manutenção das atividades culturais
(80) 3.1.90.00.00.00.00.00.0105 ................................................
......................... R$ 39.134,00

Art. 3º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, 
um crédito suplementar no valor de R$ 73.008,87 (setenta e três 
mil, oito reais e oitenta e sete centavos), a fim de suplementar a 
seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.104 – Manutenção do fundo de saúde
(18) 3.1.9.0.00.00.00.00.01.000 .................................................
.........................R$ 73.008,87

Art. 4º. Para fazer frente ao crédito suplementar de que trata o 
presente decreto, será utilizado o recurso recebido pelo Fundo Mu-
nicipal de Saúde, referente ao Apoio Financeiro aos Municípios, 
conforme definido na Portaria do Ministério da Saúde nº 748, de 
março de 2018.

Art. 5°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias,
aos 25 dias do mês de abril de 2018.
MAURO DRESCH
Prefeito

Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina.

IVO PAULO HARTMANN
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 
03/2018 FMS

Publicação Nº 1602989

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2018

CREDENCIANENTE: MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
CREDENCIADO: Vivian Putton Rovea
OBJETO: O presente termo tem por objeto o CREDENCIAMENTO 
de FONOAUDIÓLOGO para a prestação de serviços na Secretaria 
de Educação do Município de Treze Tílias/SC.

VALOR: O Valor fixado para a prestação de serviços será de R$ 
44,00 (quarenta e quatro reais) por sessão, com carga horária de 
no mínimo 40 (quarenta) minutos por sessão.

DOTAÇÃO: As despesas advindas do objeto do presente credencia-
mento de fonoaudiólogo serão atendidas com a seguinte dotação 
orçamentária: 06.01.2201.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de 
assinatura até 31/12/2018,

DATA ASSINATURA: 25/04/2018
TREZE TÍLIAS, 25/04/2018

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 
08/2018 FMS

Publicação Nº 1603674

EXTRATO DE CONTRATO 08/2018

CREDENCIANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TREZE TÍLIAS
CREDENCIADA: THAMIRES SCHIMITT
OBJETO: Credenciamento de serviços de Terapia Ocupacional para 
atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde.

VALOR: O Valor fixado para a prestação de R$100,00 serviços será 
por sessão de no mínimo 50 minutos, inclusos o uso de Bandagem 
Neurofuncional, confecção de Tecnologia Assitiva de baixo custo, 
visita a escola/casa para orientações e adaptação de mobiliário e 
utensílios, confecção de órtese de membro superior em termoplás-
tico (sem o material)

DOTAÇÃO: As despesas advindas do objeto do presente credencia-
mento serão atendidas com a seguinte dotação orçamentária: 04.
01.2104.3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá início imediato a partir da data 
de sua assinatura e término previsto para 31/12/2018.
DATA ASSINATURA: 25/04/2018
TREZE TÍLIAS, 25/04/2018.

LEI COMPLEMENTAR 111
Publicação Nº 1603659

LEI COMPLEMENTAR Nº 111/2018
De 25 de Abril de 2018

DEFINE O NOVO ZONEAMENTO MUNICIPAL URBANO DE TREZE 
TÍLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, no uso das 
atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, FAÇO 
SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º. Fica definido o novo Zoneamento Municipal Urbano, confor-
me Mapa do Anexo I da presente Lei, para adequar o zoneamento 
aos novos limites do Perímetro Urbano do Município de Treze Tílias, 
instituídos pela Lei Municipal nº 1.966/2017.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias/SC,
em 25 de abril de 2018.
MAURO DRESCH
Prefeito

Registrada e publicada a presente Lei no Diário Oficial dos Municí-
pios – D.O.M/SC.

IVO PAULO HARTMANN
Secretário de Administração e Finanças

ANEXO I
MAPA DE ZONEAMENTO MUNICIPAL URBANO
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Trombudo Central

Prefeitura

ADITIVO 065/2018 PMTC
Publicação Nº 1604048

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 065/2018 - Contrato Nº: 025/17
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: ROGERIO AMERICO ME
Valor ............ : 270.000,00 (duzentos e setenta mil e reais)
Vigência ....... : Início: 31/03/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2017
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DES-
TINAÇÃO, DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI-
LIARES E COLETA SELETIVA.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ADITIVO 085/2018 PMTC
Publicação Nº 1604077

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 085/2018 -Contrato Nº: 045/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: JMK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 30/04//2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2017
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS QUADRADAS DE PEDRA AR-
DOSIA FRISADA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E 
PAVIMENTAÇÃO DOS PÁSSEIOS EM PAVER DA RUA SÃO PAULO 
EM UMA EXTENSÃO DE 274M.
Motivo de Prazo: Por superveniência de fato imprevisível estranho 
à vontade, visto que a conclusão da mesma fica dependente da 
liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 015/2018 FMS
Publicação Nº 1604040

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 015/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor ............ : 30.074,23 (trinta mil e setenta e quatro reais e 
vinte e três centavos)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁRIA 

DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 016/2018 FMS
Publicação Nº 1604041

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 016/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
MEDICO LTDA
Valor ............ : 12.100,00 (doze mil cem reais)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 017/2018 FMS
Publicação Nº 1604042

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 017/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: METROMED Com.de Mat. Medicos Hosp. Ltda
Valor ............ : 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 018/2018 FMS
Publicação Nº 1604043

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 018/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP
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Valor ............ : 17.660,60 (dezessete mil seiscentos e sessenta 
reais e sessenta centavos)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 019/2018 FMS
Publicação Nº 1604044

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 019/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Valor ............ : 6.888,00 (seis mil oitocentos e oitenta e oito reais)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 020/2018 FMS
Publicação Nº 1604046

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 020/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: PROHOSPITAL SUL
Valor ............ : 19.735,00 (dezenove mil setecentos e trinta e cinco 
reais)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/201
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 021/2018 FMS
Publicação Nº 1604047

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
ATA DE REGISTRO Nº..: 021/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL

Contratada...: VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI
Valor ............ : 2.497,50 (dois mil quatrocentos e noventa e sete 
reais e cinqüenta centavos)
Vigência ....... : Início: 24/04/2018 Término: 24/04/201
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETÁ-
RIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 067/2018 PMTC
Publicação Nº 1604049

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 067/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
Valor ............ : 20.398,60 (vinte mil trezentos e noventa e oito 
reais e sessenta centavos)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PAR-
TE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 068/2018 PMTC
Publicação Nº 1604051

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 068/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI
Valor ............ : 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PAR-
TE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 069/2018 PMTC
Publicação Nº 1604053

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 069/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: BOZZANO E BOZZANO LTDA
Valor ............ : 23.031,15 (vinte e três mil e trinta e um reais e 
quinze centavos)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
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Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PAR-
TE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 070/2018 PMTC
Publicação Nº 1604055

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 070/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: LUIZ ANTONIO JUNCKES
Valor ............ : 115.220,00 (cento e quinze mil duzentos e vinte 
reais)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PAR-
TE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 071/2018 PMTC
Publicação Nº 1604057

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 071/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: ADL COMERCIAL EIRELI
Valor ............ : 67.660,00 (sessenta e sete mil seiscentos e ses-
senta reais)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PAR-
TE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 072/2018 PMTC
Publicação Nº 1604062

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 072/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI
Valor ............ : 2.232,28 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e 
vinte e oito centavos)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MU-
NICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ 

PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 073/2018 PMTC
Publicação Nº 1604063

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 073/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI
Valor ............ : 90.565,00 (noventa mil quinhentos e sessenta e 
cinco reais)
Vigência ....... : Início: 03/04/2018 Término: 03/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ PAR-
TE INTEGRANTE DESTE EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 086/2018 PMTC
Publicação Nº 1604079

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 086/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: MARIA MARLETE BINI MARCELINO 60904038904
Valor ............ : 96.146,99 (noventa e seis mil cento e quarenta e 
seis reais e noventa e nove centavos)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS 
ATIVIDADES LIGADAS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPIAIS, 
CONFORME ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDI-
TAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 087/2018 PMTC
Publicação Nº 1604080

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 087/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: SUPERMERCADO PORTO LTDA.
Valor ............ : 19.110,34 (dezenove mil cento e dez reais e trinta 
e quatro centavos)
Vigência ....... : Início: 20/04/2018 Término: 20/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS 
ATIVIDADES LIGADAS A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPIAIS, 
CONFORME ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDI-
TAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------
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ATA DE REGISTRO 089/2018 PMTC
Publicação Nº 1604082

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 089/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Valor ............ : 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 23/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 17/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AR 
CONDICIONADO E INSTALAÇÃO PARA AS SECRETARIAS DE AD-
MINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA 
DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO 090/2018 PMTC
Publicação Nº 1604083

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Ata de Registro Nº..: 090/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI
Valor ............ : 12.559,00 (doze mil quinhentos e cinqüenta e nove 
reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 23/04/2019
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 17/2018
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE AR 
CONDICIONADO E INSTALAÇÃO PARA AS SECRETARIAS DE AD-
MINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA 
DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 014/2018 FMS
Publicação Nº 1604039

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 014/2018
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TROMBUDO CEN-
TRAL
Contratada...: N3 SERVICOS DE TERAPIA EM SAUDE E QUALIDA-
DE DE VID
Valor ............ : 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais)
Vigência ....... : Início: 09/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 20/2018
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO 
DE PROGRAMAS DE CONTROLE DA OBESIDADE TENDO COMO 
OBJETIVO GERAL OFERECER AOS PARTICIPANTES ESTRATÉGIAS 
EFETIVAS PARA UM ESTILO DE VIDA SAÚDAVEL, E OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS, MANTER OS PARTICIPANTES MOTIVADOS NA BUS-
CA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA (ANEXO I).
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 074/2018 PMTC
Publicação Nº 1604065

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 074/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: DIEGO AMORIM 08219837926
Valor ............ : 24.080,80 (vinte e quatro mil e oitenta reais e 
oitenta centavos)
Vigência ....... : Início: 04/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 3/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDO-
RES MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 075/2018 PMTC
Publicação Nº 1604066

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 075/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: MAQUIPLAN COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLE-
MENTOS LTDA
Valor ............ : 30.950,00 (trinta mil novecentos e cinqüenta reais)
Vigência ....... : Início: 12/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 21/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE 01 COLHEDORA DE FORRAGEM, 
DE PRIMEIRO USO, NOVA , ANO DE FABRICAÇÃO 2018, PARA A 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO 
EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 076/2018 PMTC
Publicação Nº 1604068

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 076/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: W.L.A. ASSESSORIA LTDA
Valor ............ : 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais)
Vigência ....... : Início: 12/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 18/2018
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA NA 
ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO 
DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E DESENVOLVIMEN-
TO DE AÇÕES PARA AMPLIAR AS RECEITAS PRÓPRIAS, CONFOR-
ME DETERMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) EM 6 
(SEIS) HORAS SEMANAIS DE TRABALHO "IN LOCO" E DEMAIS RE-
QUISITOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 077/2018 PMTC
Publicação Nº 1604067

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 077/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: LUIZ JUSTINO DA SILVA
Valor ............ : 17.285,00 (dezessete mil duzentos e oitenta e cin-
co reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 078/2018 PMTC
Publicação Nº 1604069

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 078/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: NELSON DICKMANN
Valor ............ : 5.740,00 (cinco mil setecentos e quarenta reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 079/2018 PMTC
Publicação Nº 1604071

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 079/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: JOSE PEDRO CAMILO
Valor ............ : 3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 080/2018 PMTC
Publicação Nº 1604072

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 080/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: HILÁRIO FABRIS
Valor ............ : 18.745,00 (dezoito mil setecentos e quarenta e 
cinco reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 081/2018 PMTC
Publicação Nº 1604073

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 081/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: IVONETE CAMPREGHER
Valor ............ : 13.000,00 (treze mil reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 082/2018 PMTC
Publicação Nº 1604075

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 082/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES DE 
TAIO – COOPERTAIO
Valor ............ : 29.097,00 (vinte e nove mil e noventa e sete reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------
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CONTRATO 083/2018 PMTC
Publicação Nº 1604076

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 083/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: JAIRO VERGILIO HUNCKEL
Valor ............ : 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 084/2018 PMTC
Publicação Nº 1604078

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 084/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: JOHNATAN MUELLER TIETJEN
Valor ............ : 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais)
Vigência ....... : Início: 17/04/2018 Término: 17/10/2018
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 
6/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU-
RAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR /PNAE.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 088/2018 PMTC
Publicação Nº 1604081

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 088/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: VIGILANCIA VIP SECURITY LTDA
Valor ............ : 17.595,00 (dezessete mil quinhentos e noventa e 
cinco reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 4/2018
Objeto .......... : LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I QUE FAZ PARTE INTE-
GRANTE DESTE EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 091/2018 PMTC
Publicação Nº 1604084

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL

-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 091/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: RADIO EDUCADORA TAIO LTDA
Valor ............ : 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 12/2018
Objeto .......... : CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO EM 
FREQUÊNCIA MODULADA FM COM COBERTURA NO ALTO VALE 
DO ITAJAÍ QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA E QUE CON-
TÉM COMO PROGRAMAÇÃO PRIORITARIAMENTE REFERENTE 
AOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 092/2018 PMTC
Publicação Nº 1604085

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 092/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: JLM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Valor ............ : 1.811,60 (um mil oitocentos e onze reais e sessen-
ta centavos)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 23/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA CANCHA DE LAÇO INSTALA-
DA NO PAVILHÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALI-
ZAÇÃO DO RODEIO CRIOLO PROGRAMADO NA FESTA DE ANIVER-
SÁRIO DO MUNICÍPIO - 60 ANOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------

CONTRATO 093/2018 PMTC
Publicação Nº 1604087

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 093/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: NERA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECU-
ARIOS LTDA
Valor ............ : 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinqüenta reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 23/2018
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NA CANCHA DE LAÇO INSTALA-
DA NO PAVILHÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALI-
ZAÇÃO DO RODEIO CRIOLO PROGRAMADO NA FESTA DE ANIVER-
SÁRIO DO MUNICÍPIO - 60 ANOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------
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CONTRATO 094/2018 PMTC
Publicação Nº 1604089

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 094/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL
Contratada...: TV TOP LTDA
Valor ............ : 18.000,00 (dezoito mil reais)
Vigência ....... : Início: 23/04/2018 Término: 31/12/2018
Licitação ...... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 6/2018
Objeto .......... : CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE TELEVISÃO 
COM COBERTURA NO ALTO VALE DO ITAJAI E QUE CONTEM COM 
PROGRAMAÇÃO PRIORITARIAMENTE REFERENTE AOS MUNICÍ-
PIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Trombudo Central, 25 de Abril de 2018
-----------------------------------------------------------------------------
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Tunápolis

Prefeitura

TOMADA DE PREÇO Nº 07/2018 .DESERTA
Publicação Nº 1603501

O Município de Tunápolis representado pelo Prefeito Municipal torna público para conhecimento dos interessados, que a TOMADA DE PREÇO 
nº 07/2018 cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS, SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA CERRO LARGO E RUA SÃO LOURENÇO,com 
recursos do Governo Federal - Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal, Contrato de Repasse nº 834562/2016, não 
houve nenhum interessado em participar do evento, ocasionando em uma licitação DESERTA.
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Turvo

Prefeitura

DECRETO 14/2018
Publicação Nº 1603139

DECRETO Nº 014/18, de 24 de Abril de 2018.
DECRETA PONTO FACULTATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que esta-
belece a legislação vigente,

DECRETA

Art. 1º. Ponto facultativo nas Secretarias Municipal de Educação e 
Saúde no dia 30 de Abril de 2018 (segunda-feira).

Art. 2º. Os serviços que, por sua natureza não podem ser inter-
rompidos, funcionarão na forma que os setores envolvidos deter-
minarem.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 24 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data su-
pra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

DECRETO 15/2018
Publicação Nº 1603141

DECRETO Nº 015/18, de 20 de Abril de 2018.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TIAGO ZILLI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei 
nº 2.328/17 (Lei Orçamentária Anual), de 14.12.2017.
DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento 
vigente do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), assim classificados:
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0046.2.051 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e 
SF e ACS
3.3.90.00.00.00.00.00.0102 (017) – Aplicações Diretas ................
..................... R$ 500.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da fonte 
da fonte de recursos 0102 por excesso de arrecadação PAB no 
valor de R$ 500.000,00.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo - SC, 20 de Abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data su-
pra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

DECRETO 16/2018
Publicação Nº 1603371

DECRETO Nº 016/18, de 25 de Abril de 2018.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TIAGO ZILLI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei 
nº 2.328/17 (Lei Orçamentária Anual), de 14.12.2017.
DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento 
vigente do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), assim classificados:
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0046.2.051 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e 
SF e ACS
3.3.90.00.00.00.00.00.0002 (013) – Aplicações Diretas ................
..................... R$ 500.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta da fonte 
da fonte de recursos 0002 (recursos próprios) por excesso de arre-
cadação no valor de R$ 500.000,00.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo - SC, 25 de Abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data su-
pra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

LEI 2339/2018
Publicação Nº 1603146

LEI Nº 2.339/18, de 24 de Abril de 2018.
CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE ARTÍSTICA E CUL-
TURAL DO MUNICÍPIO DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço sa-
ber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vere-
adores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
conceder subvenção social ao CTG Vale da Amizade de Turvo, de-
vidamente inscrito no CNPJ nº 76.853.225/0001-52, no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado a custear despesas com a 
realização do XXXIV Rodeio Crioulo Nacional.

Art. 2º. A entidade beneficiada se sujeita a aplicação dos recursos 
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dentro da finalidade específica e a sua prestação de contas de con-
formidade com as normas de direito financeiro e as exigências da 
Prefeitura Municipal de Turvo.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo (SC), 24 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

LEI 2340/2018
Publicação Nº 1603147

LEI Nº 2.340/18, de 24 de Abril de 2018.
CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DOS DESCENDEN-
TES DE ITALINOS DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina. Faço sa-
ber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vere-
adores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
conceder subvenção social a Associação dos Descendentes de Ita-
lianos de Turvo, devidamente inscrito no CNPJ nº 80.991.870/0001-
09, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinado a custear 
despesas com a realização da 10ª FESTÁLIA, a ser realizada entre 
os dias 17 de Maio a 20 de Maio de 2018.

Art. 2º. A entidade beneficiada se sujeita a aplicação dos recursos 
dentro da finalidade específica e a sua prestação de contas de con-
formidade com as normas de direito financeiro e as exigências da 
Prefeitura Municipal de Turvo.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo (SC), 24 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

LEI 2341/2018
Publicação Nº 1603149

LEI Nº 2.341/18, de 24 de Abril de 2018.
CONCEDE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A COOPERATIVA TUR-
VENSE DE IRRIGAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina.
Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
firmar Convênio com a finalidade de repassar contribuição finan-
ceira a Cooperativa Turvense de Irrigação, devidamente inscrita no 
CNPJ nº 76.838.077/0001-05, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), a serem repassados em 07 (sete) parcelas de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) e 01 (uma) parcela de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
durante o exercício de 2018, para aplicação destes recursos na 
manutenção de suas atividades.

Art. 2º. A entidade beneficiada se sujeita a aplicação dos recursos 
dentro da finalidade específica e a sua prestação de contas de con-
formidade com as normas de direito financeiro e as exigências da 
Prefeitura Municipal de Turvo.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo (SC), 24 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA 144/2018
Publicação Nº 1603142

PORTARIA Nº 144/18, de 17 de Abril de 2018.

REDUZ A PEDIDO CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR EFETIVO, NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e 
de conformidade com o estabelecido na Lei nº 1.071/1994, com-
binado com o art. 35 § 7º da Lei nº 1.154/95 de 11 de Dezembro 
de 1995,

RESOLVE

Art. 1º - Reduzir temporariamente a carga horária de 40 (quaren-
ta) horas semanais para 30 (trinta) horas semanais, a pedido, do 
servidor abaixo relacionado, exercendo o Cargo em Caráter Efetivo 
de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Prefeitura de 
Turvo, com os vencimentos estabelecidos em Lei.
MATRÍCULA SERVIDOR CPF
1250 Anadir Miranda Bardini 486.238.909-06

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 17 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA 145/2018
Publicação Nº 1603143

PORTARIA Nº 145/18, de 17 de Abril de 2018.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições 
e de conformidade com o artigo 6º da Lei nº. 1.001/93, de 03 de 
Maio de 1993, combinado com o artigo 98 e seguintes da Lei nº 
1.154/95, de 11 de Dezembro de 1995 (Estatuto dos Servidores 
Públicos),

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a Servidora NOELI MARIA RI-
BEIRO CPF nº. 613.349.449-20, matrícula nº. 0098, exercendo o 
Cargo de provimento em Caráter Efetivo de Agente Administrativo, 
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no período de 23.04.2018 a 22.05.2018, referente ao período aqui-
sitivo de 01.01.2003 a 31.12.2007.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 17 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

PORTARIA 146/2018
Publicação Nº 1603144

PORTARIA Nº 146/18, de 23 de Abril de 2018.
NOMEIA MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO 
DO CIASS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e 
de conformidade com o estabelecido no art. 27 e 36 do Protocolo 
de Intenções do Ciass, ratificado pela Lei nº 2.226/14, de 16 de 
Dezembro de 2014,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear a Sra. SUELEN PAGNAN VICENTIN, CPF nº 
066.164.929-66 em substituição a LUZIA DAGOSTIN SACCON, CPF 
nº 089.730.099-82, para atuar como representante do Município 
junto ao Conselho Deliberativo do CIASS.

Art. 2º - Os membros do conselho não serão remunerados.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 23 de abril de 2018.
TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.
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União do Oeste

Prefeitura

DECRETO N. 3805/2018
Publicação Nº 1603642

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE

DECRETO MUNICIPAL N.º 3.805, de 25 de abril 2018.
Concede Férias de Direito ao Servidor(a) Público(a) Municipal e dá outras providências.

CELSO MATIELLO, Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
Artigo 73. da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Artigo 61 da Lei Complementar N.º 093, de 21 de setembro de 2015,

DECRETA:
Art.1º Ficam concedidos 30 (trinta) dias de férias ao Servidor(a) Público(a) Municipal, MARCIA ELAINE PULTER, ocupante do cargo de Enfer-
meira, 40 horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a serem gozadas no período de 03/05/2018 a 02/06/2018, relativas 
ao período aquisitivo de 12/04/2016 à 11/04/2017.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de União do Oeste, em 25 de abril 2018.
CELSO MATIELLO
Prefeito Municipal

Registrado em data supra e publicado conforme lei municipal Nº 1010/2014.
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Urupema

Prefeitura

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PR 21/2018
Publicação Nº 1603180

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA
Empenhos Nº: 970/18
Homologação: 19/03/2018
Pregão Presencial Nº 21/2018
Licitação Nº 22/2018
Contratado: Top Center Comércio de Máquinas e Implementos – Ltda. - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de Urupema.
Objeto: Aquisição de trator novo e implementos agrícolas para serem utilizados nos conselhos municipais de desenvolvimento rural - pro-
cesso 1042864-73/2017 - contrato 847315/2017 . Valor total da despesa: Item 3 - R$ 17.400,00

Empenhos Nº: 971/18
Homologação: 19/03/2018
Pregão Presencial Nº 21/2018
Licitação Nº 22/2018
Contratado: Novo Solo Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de Urupema.
Objeto: Aquisição de trator novo e implementos agrícolas para serem utilizados nos conselhos municipais de desenvolvimento rural - pro-
cesso 1042864-73/2017 - contrato 847315/2017 . Valor total da despesa: Item 5 - R$ 7.000,00

Empenhos Nº: 972/18
Homologação: 19/03/2018
Pregão Presencial Nº 21/2018
Licitação Nº 22/2018
Contratado: Top Center Comércio de Máquinas e Implementos – Ltda - ME
Contratante: Prefeitura Municipal de Urupema.
Objeto: Aquisição de trator novo e implementos agrícolas para serem utilizados nos conselhos municipais de desenvolvimento rural - pro-
cesso 1042864-73/2017 - contrato 847315/2017 . Valor total da despesa: Item 1 - R$ 7.350,00
Valor total da despesa: Item 2 - R$ 20.450,00

EVANDRO FRIGO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PR 27/2018
Publicação Nº 1603188

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA
Empenhos Nº: 1277/18
Homologação: 16/04/2018
Pregão Presencial Nº 27/2018
Licitação Nº 29/2018
Contratado: Napalha Comércio e Representações Ltda.
Contratante: Prefeitura Municipal de Urupema.
Objeto: Aquisição de trator agrícola novo para ser utilizado nos conselhos municipais de desenvolvimento rural - processo 1042864-73/2017 
- contrato 847315/2017. Valor total da despesa: Item 1 - R$ 104.000,00

EVANDRO FRIGO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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Urussanga

Prefeitura

EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO N. 33/2016
Publicação Nº 1603897

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO: 01/33/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO: 79/2018
PREGÃO PRESENCIAL: 59/2017
DATA DE ASSINATURA: 18/04/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URUSSANGA
CONTRATADO: AUTO POSTO NOVA BELLUNO
CNPJ/CPF: 21.731.593/0001-36
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM.
REAJUSTE DE 5,5% AO LITRO DE GASOLINA COMUM.
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Vargem Bonita

Prefeitura

EDITAL Nº 004/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603822

EDITAL Nº 004/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Abre inscrições e fixa normas para Processo Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias do Quadro Único de Pessoal da Admi-
nistração Direta da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC.

O Município de VARGEM BONITA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Co-
ronel Vitorino, 966, centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Melânia Aparecida Roman Meneghini, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com as Leis Complementares nº 004/93, 005/93, 81/10 e suas alterações, torna público 
que fará realizar Processo Seletivo para provimento de vagas temporárias de excepcional interesse público do quadro único de pessoal da 
administração direta do município de Vargem Bonita, nos termos do presente edital.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente certame originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da empresa contratada pelo Município - GEORGEO 
ALMEIDA ME - APRENDER.COM.

1.2. Considerando a necessidade de preencher temporariamente vagas abertas, em função de servidores públicos estarem em licença 
prêmio e auxilio doença, bem como, em virtude de decisão judicial em mandado de segurança que suspendeu contratação pública para 
elaboração de concurso público para provimento em caráter efetivo, o presente processo seletivo destina-se ao provimento de vagas para 
atender necessidade temporária de excepcional interesse público a ser ocupados na atual situação e consoante a disposição do Anexo I, 
parte integrante deste Edital.

1.3. É de inteira responsabilidade do candidato inteirar-se do presente conteúdo, bem como fazer consultas diárias no site da organizadora 
do concurso www.aprendersc.srv.br para estar ciente de todas as publicações legais do processo que norteia o presente Edital.

II – DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para todos os cargos do referido Edital, serão recebidas SOMENTE POR INTERNET, através do preenchimento do formu-
lário eletrônico disponibilizado no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br na opção correspondente ao município de Vargem Bonita do 
dia 25/04/2018 até às 15h00min do dia 24/05/2018, observando-se o horário oficial de Brasilia/DF.
2.1.1. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição eletrônico de forma a não deixar nenhum campo em branco, do contrário 
sua inscrição não será efetuada.
2.1.2. O candidato deverá prestar ATENÇÃO ao selecionar o cargo desejado para a realização da prova.
2.1.3. O candidato indicará um endereço eletrônico (e-mail) VÁLIDO cujo qual deverá permanecer ativo e lido constantemente até o final 
deste certame, sob responsabilidade do candidato. Caso o candidato não tenha um e-mail, é obrigação do mesmo providenciar o mais breve 
possível para conclusão de sua inscrição.
2.1.4. O candidato que não tiver condições de acesso para fazer a inscrição on-line, poderá fazê-la dirigindo-se ao CRAS, na sala do TELE-
CENTRO, localizado na Rua Ernesto Salvador, s/nº, Centro, no horário das 13h30min às 17h30min, no qual será auxiliado por funcionário 
da própria municipalidade para realizar sua inscrição on-line, lembrando que no último dia de inscrição, o horário para auxílio será até no 
máximo 14h45min.
2.1.5. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados corretos para a inscrição.

2.2. A APRENDER.COM não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, endereço e-mail inválido, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibili-
tem a transferência de dados.

2.3. O comprovante de inscrição, o boleto bancário e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição do boleto deverão ser mantidos em 
poder do candidato e recomenda-se apresentá-los no local de realização das provas, caso haja qualquer intercorrência no dia.
2.3.1. O candidato que não portar junto, no dia da realização da prova, os documentos citados acima, perderá o direito de se manifestar 
frente a situações inesperadas que possam vir a acontecer momentos antes da realização das provas.

2.4. O candidato deverá, no período das inscrições, pagar a importância indicada a seguir, de acordo com o cargo pretendido no referido 
certame:
Ensino Médio/Técnico R$ 80,00 Oitenta Reais
Ensino Fundamental R$ 60,00 Sessenta Reais

2.4.1. O candidato que não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem comprometer seu próprio 
sustento ou de sua família, deverá requerer a isenção de tal pagamento, através do preenchimento da declaração contida no Anexo VI, 
assumindo inteira responsabilidade, podendo responder criminalmente por falsidade ideológica.

2.5. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do 

http://www.aprendersc.srv.br
http://www.aprendersc.srv.br
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certame por conveniência da Administração Pública.

2.6. Serão aceitos pedidos de isenção da taxa de inscrição para todo candidato que se enquadrar na condição de doador de sangue fideliza-
do desde que comprovado sua condição mediante documentação emitida pela entidade coletora. O pedido de isenção da taxa de inscrição 
deverá ser encaminhado obrigatoriamente via Sedex, devendo a documentação chegar até a empresa para análise e apreciação até a data 
limite constante no cronograma do Anexo IV, sob pena de não ser acatado após esta.

2.7. O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser conforme o modelo estabelecido no Anexo VI do presente Edital, acompanhado da 
declaração original e/ou cópia autenticada emitida pela entidade coletora pela sua condição de doador de sangue fidelizado.

2.8. Após análise dos pedidos de isenção será divulgado uma listagem contendo a relação dos isentos do pagamento da taxa de inscrição, 
conforme data já agendada no cronograma do Anexo IV.

2.9. Os candidatos que tiveram seus pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão efetuar o pagamento de sua inscrição até 
a data limite conforme cronograma, sob pena de eliminação do certame.

2.10. Quem pode solicitar isenção de taxa de inscrição:
2.10.1. Somente serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição do candidato doador de sangue fidelizado;
2.10.2. A isenção será efetuada mediante a apresentação de comprovante de doador voluntário de sangue, considerando obrigatoriamente 
e somente doações anteriores a data de abertura do certame.
2.10.2.1. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação de documento expedido pela entidade 
coletora (Hemosc), informando o número cadastral, número de doações e data, juntamente com o Anexo VII enviando via SEDEX/AR para 
o seguinte endereço:
ASSUNTO: EDITAL 004/2018 – PROCESSO SELETIVO – VARGEM BONITA
GEORGEO ALMEIDA ME - APRENDER.COM
Rua Duque de Caxias, 844, 1º Andar
CENTRO – 89.600-000 – JOAÇABA - SC

2.11. Considera-se, para obtenção do benefício, somente a doação de sangue promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou pelo Município.

2.12. É de total responsabilidade do candidato verificar/acompanhar o resultado do pedido de isenção, inclusive sobre eventual indeferimen-
to no prazo supra descrito, para todos os efeitos legais.

2.13. A guia do boleto bancário e o comprovante de inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br no link 
correspondente ao município de Vargem Bonita em questão logo após o candidato ter preenchido o formulário de inscrição. A guia de 
pagamento bancário e o comprovante de inscrição DEVERÃO SER IMPRESSOS NA SEQUÊNCIA E MANTIDOS EM PODER DO CANDIDATO.
2.13.1 Tanto o Boleto Bancário quanto o comprovante de inscrição poderão ser gerados quantas vezes forem necessário, observando-se o 
período de vigência das inscrições, ou seja, após encerrado o prazo das inscrições, não será mais possível a impressão dos mesmos.

2.14. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data limite de vencimento constante no boleto, preferencialmente nas 
agências do Banco do Brasil.

2.15. A inscrição do candidato e o pagamento do boleto bancário implicarão no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.16. O candidato declarará, ao efetuar sua inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos com-
probatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da admissão.

2.17. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.

2.18. A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, verificada em qualquer etapa do presente 
concurso, implicará na eliminação automática do candidato, não ficando livre das cominações legais decorrentes de seus atos.

2.19. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes do Anexo I.

2.20. Caso a inscrição do candidato não conste na relação das inscrições pré-homologadas que será divulgada conforme data constante no 
Anexo V, o candidato deverá entrar em contato imediatamente com a empresa através do e-mail (contato@aprendersc.com.br) anexando 
no corpo do e-mail o comprovante de Pagamento da guia bancária na forma digital (scaneada), conforme prazos recursais estabelecidos 
neste Edital, sob pena de não serem acatadas reclamações posteriores.

III - DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, bem como o art. 1º, § 2º, da Lei nº 2.899, de 17 de maio de 
2006, devem ser reservados aos candidatos com deficiência, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de vagas oferecidas em Concursos 
Públicos.

3.2. O disposto no subitem 3.1 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de 5%, (cinco por cento) implique, na prá-
tica, em majoração indevida do percentual mínimo exigido.

http://www.aprendersc.srv.br
mailto:contato@aprendersc.com.br
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3.3. Em razão do número de vagas deste certame, não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência. Estes poderão concorrer 
em igualdade de condições com os demais candidatos. Porém, deverão observar a compatibilidade e entre as atribuições do cargo e a 
deficiência de que são portadores.

3.4. Será considerada pessoa com deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente 
estabelecidos e que se enquadre nas categorias descritas nos Decretos federais nº 3.298/1999 e suas alterações, nº 5.296/2004 e suas 
alterações e na Lei federal nº 7.853/1989.

3.5. O candidato com deficiência após realizar sua inscrição on-line e fazer suas observações referentes à deficiência deverá encaminhar 
OBRIGATORIAMENTE VIA SEDEX, o requerimento preenchido conforme modelo do Anexo VI a cópia simples do CPF e a cópia do laudo 
médico (original ou cópia autenticada) especificando a respectiva deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência e a indicação de que ela não impede ao candidato 
o exercício das funções do cargo a que se inscreveu cuja data de expedição deverá ser compatível aos prazos legais estabelecidos por este 
Edital, para o endereço da empresa APRENDER.COM – Rua Duque de Caxias, 844 – Centro – Joaçaba/SC – 89.600-000.

3.6. O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A APREN-
DER.COM não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da cópia simples do CPF e do laudo a seu destino.

3.7. O candidato inscrito para a vaga reservada a candidato com deficiência que deixar de atender, no prazo editalício, as determinações 
do disposto nos subitens anteriores terá sua inscrição invalidada, passando a concorrer unicamente como candidato não portador de defi-
ciência.

3.8. O candidato com deficiência submeter-se-á, quando da nomeação, à avaliação de equipe multiprofissional, que terá a decisão termi-
nativa sobre:
a) a qualificação do candidato como deficiente ou não; e
b) o grau de deficiência, capacitante ou não, para o exercício do cargo.

3.9. O candidato com deficiência participará deste certame em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao con-
teúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, bem como à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.10. Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato do preenchimento do formulário on-line de ins-
crição, NÃO ASSINALAR NA OPÇÃO INDICADA E NÃO ESPECIFICAR QUAL CONDIÇÃO.

3.11. O candidato que tiver a necessidade de realizar as provas em braile, necessitar de um intérprete ou em qualquer outra condição es-
pecial deverá requerer obrigatoriamente no ato da sua inscrição, conforme mencionado no item anterior.

3.12. O candidato que tiver a necessidade de prova em fonte ampliada deverá requerer obrigatoriamente no ato da inscrição, apresentando 
laudo médico para a condição especial e indicando o tamanho da fonte de sua prova ampliada, no tamanho 15 ou 18.

3.13. O candidato com deficiência que não requerer e comprovar a condição especial na forma da legislação vigente, não terá o atendimento 
ou condição especial para a realização das provas, não podendo impetrar recurso em favor de sua condição.

3.14. Não será realizado atendimento domiciliar em nenhuma hipótese.

IV – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade compe-
tente no prazo previsto no cronograma constante do Anexo IV e estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br na opção 
correspondente ao município de Vargem Bonita e também no site www.vargembonita.sc.gov.br

4.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.
4.2.1. Para todos os efeitos, os candidatos que não constarem na relação do referido Edital, estarão com suas inscrições indeferidas.

4.3. Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá recurso, dirigido à APRENDER.COM, no prazo máximo previsto no Anexo IV, contado da 
data de publicação da relação mencionada desde edital.
4.3.1. O recurso deverá ser preenchido conforme modelo disponível no site www.aprendersc.srv.br na opção correspondente ao município 
de Vargem Bonita que deverá ser encaminhado eletronicamente após o candidato realizar o preenchimento do mesmo de forma digitada 
ou manuscrita com letra legível. Junto com o formulário de recurso, o candidato deverá enviar o comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição. Todos esses documentos deverão ser encaminhados para o e-mail contato@aprendersc.com.br.

V – DO VÍNCULO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

5.1. A contratação obedecerá a Lei Complementar Municipal nº 003/1993 de 09 de janeiro de 1993 e alterações, para provimento de vagas 
temporárias do Quadro de Pessoal Permanente e Temporário da Prefeitura Municipal (Estatuto dos Servidores Públicos Municipal) e filiada 
ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social).

VI – DA PROVA
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6.1. O Processo Seletivo, objeto deste Edital, constará das seguintes etapas, de acordo com as especificações e disposições deste Edital:
01. AUXILIAR DE ENFERMAGEM (ESF) PROVA ESCRITA E OBJETIVA
02. MOTORISTA PROVA ESCRITA, OBJETIVA E PRÁTICA
03. OPERADOR MÁQUINAS PESADAS PROVA ESCRITA, OBJETIVA E PRÁTICA
04. AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO PROVA ESCRITA E OBJETIVA

6.2. O candidato que necessite de alguma condição especial para realização da prova deverá requerer quando da sua inscrição, bem como 
protocolar e comprovar o que lhe é de direito no ato da inscrição para que o atendimento seja concedido.
6.3. Os portões do local de prova serão fechados 10 (dez) minutos antes do horário de início da aplicação das provas – observando-se 
o horário oficial de Brasília/DF, ou seja, SERÁ FECHADO PONTUALMENTE AS 08h20min, NÃO SENDO MAIS PERMITIDO O INGRESSO DE 
CANDIDATOS AO LOCAL DAS PROVAS APÓS ESTE HORÁRIO.

6.4. O local de aplicação da prova objetiva será na ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELO ANZOLIN, SITO À RUA AV. JOSÉ LORENZATTO, 1316, na 
cidade de Vargem Bonita – SC, com início da aplicação das provas as 08h30min.
6.4.1 Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares prevista para o local das provas, a organizadora do Certame e a Prefeitura 
Municipal de Vargem Bonita poderão alterar os horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data e/
ou turno, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais através do site www.aprendersc.srv.br, na aba corres-
pondente ao município de Vargem Bonita.
6.4.2 É de inteira responsabilidade do candidato, inteirar-se e informar-se sobre o local e horário da realização das provas ao cargo que se 
inscreveu a partir da data da homologação final das inscrições até o dia anterior ao da aplicação das provas.

6.5. O Município de Vargem Bonita reserva-se no direito de realizar as provas escritas de conhecimento nos períodos matutino, vespertino 
e noturno, de acordo com o número de candidatos inscritos no presente certame, se necessário for.

6.6. As provas escritas de conhecimento serão realizadas em etapa única de duas horas e meia (2,5h) de duração, incluído o tempo para 
preenchimento do cartão-resposta e o tempo necessário para as instruções gerais que serão repassadas pelos fiscais de sala.

6.7. Para entrada nos locais de prova, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente documento de identificação válido e com foto e 
recomenda-se portar junto o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição para eventuais intercorrências 
que vierem a ocorrer, conforme reserva o item 2.3.1

6.8. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profis-
sional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal 
ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto).

6.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, na data de realização da prova, documento de identidade original por motivo 
de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta (30) dias.

6.10. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo 
e sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danifi-
cados.

6.11. Por ocasião da prova, o candidato que não apresentar o documento de identificação válido, na forma definida no item 6.7, não poderá 
fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.

6.12. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.

6.13. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.

6.14. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcu-
lar, relógios e aparelhos celulares ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do certame.

6.14.1. Os aparelhos de telefones celulares móveis e outros equipamentos eletrônicos deverão ser entregues desligados aos fiscais das salas 
antes do início das provas, para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.
6.14.2. Não será permitido o uso de aparelhos celulares nos locais de provas, sendo que a não obediência implicará na eliminação e na 
remoção do candidato do estabelecimento designado como local de provas.

6.14.3. É dever do candidato antes de começar a responder o caderno de provas, conferir se seu cartão resposta está compatível com seu 
caderno de provas.

6.15. No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal.

6.16. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após uma hora de seu início.

6.17. O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de prova/sala o cartão-resposta 
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devidamente preenchido e assinado, bem como, entregar o caderno de prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do certa-
me.

6.18. Todos os cartões-respostas serão rubricados ou assinados no verso pelos três (03) últimos candidatos de cada sala, independente do 
cargo.

6.19. Os três (03) últimos candidatos de cada sala ao terminar as provas só poderão deixar o local juntos.

6.20. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para as provas, nem a realização de prova fora dos horários e locais estabele-
cidos neste Edital.

VII – DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS

7.1. A prova objetiva de conhecimentos inclui questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Atualidades e Conheci-
mentos Específicos, conforme ementa das disciplinas constantes dos Anexos presentes neste Edital.

7.2. A prova de conhecimentos para todos os cargos será objetiva e constará de 20 (Vinte) questões, com quatro (4) alternativas de res-
postas cada uma, sendo que apenas uma (1) estará correta.

7.3. A pontuação de cada disciplina para os cargos será a seguinte:
DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PESO INDIVIDUAL PESO TOTAL
Conhecimentos de Língua Portuguesa 05 0,52 2,60
Conhecimentos de Matemática 05 0,42 2,10
Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 0,38 1,90
Conhecimentos Específicos 05 0,68 3,40
Total 20 10,00

7.4. Para realização da prova objetiva de conhecimentos, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica preferencialmente de tinta azul ou 
preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.

7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.
7.5.1. É de inteira responsabilidade do candidato a assinatura do cartão resposta e do seu preenchimento. A falta de assinatura implicará 
na não correção do cartão-resposta e consequente eliminação do candidato do referido certame.
7.6. Será atribuída nota zero (0,0) às respostas de questão(ões) que contenha(m):
a) Emenda (s) e/ou rasura(s), ainda que legível (eis), no cartão-resposta;
b) Mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
c) Espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
d) Cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica de tinta cuja cor seja diferente 
do especificado no item 7.4 ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

7.7. A prova objetiva de conhecimentos será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 01 (um) decimal, 
sem arredondamento.

7.8. O Gabarito Oficial referente à prova objetiva de conhecimentos será divulgado a partir das 9h do primeiro dia útil subsequente à reali-
zação da referida prova no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br.

7.9. O caderno de provas estará disponível para todos no site da empresa organizadora, na aba de processos em andamento, no link do 
município de Vargem Bonita.

7.10. Havendo necessidade de recurso para impugnação de questões da prova objetiva de conhecimentos, o candidato poderá preencher 
o requerimento que estará disponível através do endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br, na aba “processos em andamento” no link do 
município de Vargem Bonita, conforme prazos previstos em Edital.

7.11. As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final do Processo Seletivo, bem 
como o Gabarito Oficial definitivo, na ocorrência de recurso julgado procedente.

7.12. Toda questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.

VIII – DA PROVA PRÁTICA

8.1. Haverá prova prática para os cargos de Motorista e Operador Máquinas Pesadas em horário e dia já determinado no Cronograma do 
ANEXO IV. Porém a mesma poderá ocorrer ainda no período da manhã, caso aja tempo suficiente e concordância dos candidatos. Será 
feita chamada no local de espera sendo que o candidato que não comparecer no horário previsto e/ou atrasar por qualquer motivo, estará 
automaticamente eliminado.

8.2. O local de espera para os candidatos realizarem a prova prática para os cargos descritos no item anterior será em frente à sede da 
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita. O deslocamento até o local das provas, caso houver necessidade, será por conta do candidato. A 
prova prática será aplicada de forma individualizada. Após a realização da prova prática, o candidato estará dispensado, não sendo permitido 
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assistir a prova dos demais.

8.3. As provas práticas para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas constará de uma prova em campo aberto e em vias 
públicas, em local já definido pela administração municipal de acordo com as opções apresentadas na tabela abaixo. Havendo mais de uma 
opção de máquina e/ou veículo disponível no dia da realização da prova, o candidato poderá optar em escolher em qual irá realizar o teste 
prático, sendo que esta opção deverá ser indicada pelo candidato e assinalada pelo fiscal de prova. A escolha da opção é de livre iniciativa 
do candidato, não podendo em momento algum, alegar que seus concorrentes foram favorecidos ao realizar a prova com a outra opção 
disponível no dia. Havendo indisponibilidade de alguma das opções mencionadas na tabela abaixo, o candidato deverá realizar a prova de 
acordo com as opções apresentadas na hora da prova.

OPÇÕES DISPONÍVEIS ANO MODELO PLACA CARGO
Caminhão Caçamba Ford Cargo 2629 2014 2014 MLW-3842 Motorista
Caminhão Caçamba Ford Cargo 2629 2013 2014 MLW-3932 Motorista
Escavadeira Hidráulica JCB Modelo JS 160 2015 2015 - Operador Máquinas Pesadas

8.4. Todos os candidatos concorrentes ao cargo sairão com nota máxima de 10,0 (dez) pontos no formulário de avaliação, no qual terá 
como critérios de avaliações infrações de Natureza Grave (-3), Média (-2) e Leve (-1) onde o mesmo durante a realização da prova prática 
poderá manter sua pontuação ou perder conforme critérios anteriormente citados a serem avaliados pelo fiscal durante a realização de sua 
prova prática.
8.4.1. O formulário de avaliação da prova prática não será repassado em momento algum para o candidato, sendo um documento restrito 
a empresa.

8.5 A nota final do candidato que além da prova escrita e objetiva tiver realizado a prova prática, será o resultado da soma da prova escrita 
e objetiva mais a nota da prova prática dividida por dois.

8.6 O candidato que não comparecer no local de espera definido no item 8.2, estará automaticamente desclassificado.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.1. Serão considerados aprovados de forma geral e farão parte da listagem final os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior 
a cinco (5,0) pontos.

9.2. A nota final para os cargos somente com a prova escrita e objetiva será através da soma dos acertos conforme cálculo abaixo:
PO = (NaCP x 0,52 + NaCM x 0,42 + NaCGA x 0,38 + NaCE x 0,68)= NF
NF = PO
Em que: PO: Nota da Prova Objetiva; NaCP: Número de acertos em questões de Conhecimentos em Português; NaCM: Número de acertos 
de em questões de Matemática; NaCGA: Número de acertos em questões de Conhecimento Gerais e Atualidades; NaCE: Número de acertos 
em questões sobre Conhecimentos Específicos; NF: Nota Final.

9.3. A nota final para os cargos que além da prova escrita e objetiva tiver a prova prática, será através da soma dos acertos conforme 
cálculo abaixo:
PO = ((NaCP x 0,52 + NaCM x 0,42 + NaCGA x 0,38 + NaCE x 0,68)+(NP)÷2) = NF
NF = PO
Em que: PO: Nota da Prova Objetiva; NaCP: Número de acertos em questões de Conhecimentos em Português; NaCM: Número de acertos 
de em questões de Matemática; NaCGA: Número de acertos em questões de Conhecimento Gerais e Atualidades; NaCE: Número de acertos 
em questões sobre Conhecimentos Específicos; NP: Nota Prática. NF: Nota Final.

9.4. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.

9.5. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:
a) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
b) maior nota na prova de Língua Portuguesa;
c) maior nota na prova de Língua Matemática;
d) maior nota na prova de Língua Conhecimentos Gerais e Atualidades.
e) maior idade;
f) número de filhos;

X – DOS RECURSOS

10.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do certame que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde que 
devidamente fundamentado e apresentado nos prazos estabelecidos no cronograma constante do Anexo IV deste Edital.

10.2. Os recursos aqui mencionados deverão ser preenchidos em formulários modelos disponibilizados através do endereço eletrônico www.
aprendersc.srv.br na aba de processos em andamento na opção correspondente ao município de Vargem Bonita, no qual deverá ser enviado 
para o e-mail contato@aprendersc.com.br dentro dos prazos e horários estabelecidos por este Edital.

10.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser encaminhados conforme item 10.2, cabendo à banca organi-
zadora da APRENDER.COM a apreciação dos mesmos.
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10.4. Os recursos que se apresentarem sem fundamentação teórica, ilegíveis, fora de prazo e que não estiverem de acordo com o disposto 
nos subitens acima serão liminarmente indeferidos automaticamente.

10.5. Às decisões dos recursos será dada divulgação através de publicações no site da empresa responsável.

10.6. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída.

10.7. Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas 
da sua nota.

10.8. As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão divulgadas no site da organizadora do certame - APRENDER.COM, para 
conhecimento de todos os candidatos e interessados.

10.9. A Comissão Especial do Processo Seletivo, nomeado pelo Decreto 024/2018, constitui-se em última instância para recurso ou revisão, 
sendo soberana em suas decisões, não cabendo recursos ou revisões adicionais na esfera administrativa.

XI – DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. O resultado final do processo seletivo que destina-se ao provimento de cargos em caráter temporário, objeto deste Edital, será ho-
mologado pela autoridade competente através de Decreto Municipal e publicado no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br e no órgão 
de publicação oficial do município.

XII – DA CONTRATAÇÃO

12.1. O provimento dos cargos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos aprovados.

12.2. As contratações temporárias serão regidas pela Lei Municipal Complementar nº 025/99, de 17 de dezembro de 1999.

12.3. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto à Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.

12.4. A Prefeitura de Vargem Bonita publicará em Edital de Convocação via chamamento de candidato, através do site da prefeitura: www.
vargembonita.sc.gov.br. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar todos os Editais.

12.5. A contratação e o exercício da função, dependerão da comprovação da documentação exigida pelo Departamento Pessoal no ato de 
sua contratação.

12.6. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados 
para a contratação.

12.7. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato.

12.8. A convocação será feita através do telefone fornecido pelo candidato na ficha de inscrição.

XIII – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

13.1. Delega-se competência à Aprender.com para:
a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar todas as provas;
b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital;
c) emitir relatórios de classificação dos candidatos;
d) prestar informações sobre o Processo Seletivo;
e) definir normas para aplicação das provas;

XIV – DO FORO JUDICIAL

14.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao certame de que trata este Edital é o da Comarca de CATANDUVAS - SC

XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, até a data de realização da prova correspondente.

15.2. O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de um (01) ano, podendo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período, 
mediante justificativa, interesse e conveniência da Administração Municipal.

15.3. Os candidatos aprovados neste certame serão nomeados pela ordem de classificação, respeitado o número de vagas constante do 
Anexo I, conforme a necessidade, a conveniência e a oportunidade.

15.4. A aprovação no certame não assegura ao candidato o direito à nomeação imediata, devendo ocorrer conforme a necessidade do 
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serviço público municipal durante a vigência do certame e de acordo com o número de vagas estabelecidas no Anexo I, sendo que as vagas 
criadas durante sua vigência serão providas seguindo a ordem de classificação dos aprovados em cada cargo.

15.5. Será excluído do presente certame, por ato da empresa responsável APRENDER.COM, vencedora do processo licitatório, o candidato 
que:
a) tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de realização das provas;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra 
forma;
c) for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que apresentar falsa identificação pessoal;
d) ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal.

15.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial para esse 
fim em formulário disponível no site da empresa www.aprendersc.srv.br,deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada 
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, caso contrário ficará impossibilitada de realizar as provas.

15.7. Os Gabaritos Oficial das provas objetivas de conhecimentos serão divulgados no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br.

15.8. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos, conjuntamente, pela empresa responsável pelo certame e pela Comissão Especial 
do Processo Seletivo designada pelo Decreto 024/2018.

15.9. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Dos Cargos, Vagas, Carga Horária, Vencimentos e Habilitação.
b) ANEXO II - Do Conteúdo Programático Geral para todos os cargos.
c) ANEXO III - Do Conteúdo Programático Específico para todos os cargos.
d) ANEXO IV – Do cronograma – (Sujeito a alterações).
e) ANEXO V – Do Requerimento/Declaração para Deficiente Física e/ou Condição Especial.
f) ANEXO VI - Declaração de Hipossuficiência Financeira.
g) ANEXO VII - Declaração de Doador Fidelizado de Sangue.
h) ANEXO VIII – Do Extrato do Edital.

15.10. Será publicado Extrato do presente Edital para fins de publicidade legal, sendo que o Edital na íntegra estará disponível no site www.
aprendersc.srv.br.

Vargem Bonita - SC, 25 de Abril de 2018.

Melania Aparecida Roman Meneghini
Prefeita Municipal ANEXO I

DOS CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS E HABILITAÇÃO.

CARGO/FUNÇÃO Nº
VAGAS

CARGA HO-
RÁRIA HABILITAÇÃO TIPO PROVA SALÁRIO INICIAL

(*) Auxiliar de Enfermagem (ESF) 01 40 Ensino Médio com Curso na Área. P.O R$ 1.117,67
(**) Motorista 01 40 Alfabetizado - CNH categoria “D”. P.O + P.P R$ 1.188,45
(**)Operador Máquinas Pesadas 02 40 Alfabetizado – CNH categoria “C”. P.O + P.P R$ 1.372,40

Auxiliar de Consultório Dentário 01 40
Ensino Médio completo e curso espe-
cífico na área de capacitação profis-
sional.

P.O R$ 1.117,67

PO - Prova objetiva.
P.P – Prova Prática

(*) A vaga que se destina é para o ESF II, em Campina da Alegria.
(**) Deverá apresentar Carteira Nacional de Habilitação válida para a respectiva categoria do veículo.

ANEXO II

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS CARGOS

Língua Portuguesa: Leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões, noções de fonética, 
acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência 
verbal, crase, análise sintática e morfológica, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos 
compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, figuras de linguagem; estrutura das palavras, estilística, gramática em geral.

Matemática: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; Raiz quadrada de um número qualquer; Teoria dos Con-
juntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e Inequações; Relações e funções; Funções loga-
rítmicas, exponenciais, trigonométricas; Análise Combinatória; Progressões Aritméticas e Geométricas; Regra de três simples e composta. 
Geometria: elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

http://www.aprendersc.srv.br
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volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação 
e construção de tabelas e gráficos; Matrizes e Determinantes; Juros simples e composto; Noções de probabilidade. Expressões aritméticas; 
M.D.C (Máximo divisor Comum). M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Polinômios; Radiciação; Exponenciação.

Conhecimentos Gerais e Atualidades: Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - veiculados, pela imprensa falada ou escrita 
de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, 
Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Vargem Bonita. Estrutura política e administrativa dos entes estatais. Símbolos oficiais 
do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Vargem Bonita. Aspectos econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais 
do Município de Vargem Bonita. Ecologia e meio ambiente. Lei Orgânica Municipal e seus Anexos.

*** O nível de complexidade do conteúdo será conforme grau de escolaridade do cargo.

ANEXO III

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO PARA TODOS OS CARGOS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (ESF): SUS – Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 Norma Operacional 
Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Fundamentos da enfermagem - técnicas básicas; Assistência de enfermagem em 
doenças transmissíveis; Ações de vigilância epidemiológica e imunização; Assistência de enfermagem em doenças crônicas degenerativas: 
diabetes e hipertensão; Enfermagem materno-infantil; Atendimento de enfermagem à saúde da mulher; Planejamento familiar; Pré-natal, 
parto e puerpério; Climatério; Prevenção do câncer cérvico - uterino; Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes; Cuidados com 
o recém-nascido, aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; Doenças mais frequentes na infância; Principais riscos de saúde 
na adolescência; Enfermagem em urgência; Primeiros socorros. Ética profissional. Principais Atribuições do Cargo; Conhecimentos de Infor-
mática; Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Conceitos básicos sobre higiene bucal; Técnicas de agendamento; Preencher e anotar as fichas 
clínicas; Manutenção do arquivo e do fichário; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; preparar, or-
ganizar e proceder a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados (sugador, espelho, sonda, etc...) necessários para o 
trabalho; instrumentalizar o odontólogo junto à cadeira operatória; promover isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
odontológico. Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; Principais doenças na cavidade bucal: cárie doença periodontal, 
má oclusão, lesões de mucosa (conceito, etiologia, evolução, medidas de controle e prevenção). Ética em Odontologia. Placa bacteriana: 
identificação, fisiologia, relação com dieta, saliva e flúor. Biossegurança; Anatomia das unidades dentárias; Noções sobre anatomia e fisio-
logia do corpo humano; Segurança no Trabalho; Proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico; sob supervisão do 
odontólogo realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, 
escovação supervisionada, orientação de escovação, uso de fio dental, acompanhar e desenvolver o trabalho com a equipe de Saúde da 
Família no tocante a saúde bucal; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela Se-
cretaria de Saúde e Bem Estar Social; proceder a limpeza, conservação e manutenção do ambiente de trabalho; Ética profissional. Principais 
Atribuições do Cargo; Conhecimentos de Informática; Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.

MOTORISTA: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Pri-
meiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, 
Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97.Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os ins-
trumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves motorizadas e não motorizadas. 
Meio Ambiente. Informática Básica. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; 
Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito 
Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97.Condução de veículos da espécie; Manobras; 
Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves mo-
torizadas e não motorizadas. Meio Ambiente. Informática Básica. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática.

ANEXO IV

DO CRONOGRAMA
(Sujeito a alterações)

É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO, FICAR ATENTO À TODAS AS PUBLICAÇÕES NO SITE DA APRENDERSC.SRV.BR DURANTE OS 
PRAZOS ESTIPULADOS NO CRONOGRAMA ABAIXO.

ITEM ATOS DATAS
1. Divulgação do Edital 25/04/2018
2. Publicação do Edital 25/04/2018
3. Período de Inscrições exclusivamente por Internet (on-line) 25/04 até 24/05/2018
4. Período de Isenção da taxa de inscrição para Doadores de Sangue Fidelizados 25/04 até 09/05/2018
5. Pré-Divulgação das Inscrições Deferidas para Doadores de Sangue Fidelizados 10/05/2018

Pré-Divulgação da Homologação Geral das Inscrições deferidas 25/05/2018
6. Recursos quanto às Inscrições (horário limite de recebimento até 17:00 hrs) 25/05/2018
7. Homologação Final das Inscrições 28/05/2018
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8. Ensalamento dos Candidatos 28/05/2018
9. Realização das Provas objetivas de conhecimentos para todos – 08:30h 03/06/2018
10. Divulgação do Gabarito Provisório 04/06/2018
11. Recursos quanto Gabarito Provisório (horário limite de recebimento até 17:00 hrs) 04/06/2018
12. Divulgação do Gabarito Oficial 08/06/2018
13. Divulgação dos Aprovados 08/06/2018
14. Recursos quanto à Classificação (horário limite de recebimento até 17:00 hrs) 08/06/2018
15. Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 11/06/2018

NOTA:
*** Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares prevista para o local das provas, a organizadora do Certame e a Prefeitura 
Municipal de Vargem Bonita poderão alterar os horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data e/ou 
turno, CABENDO AOS CANDIDATOS A OBRIGAÇÃO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES oficiais através do site www.aprendersc.srv.br e/ou 
na aba correspondente ao município de Vargem Bonita.

*** É de inteira responsabilidade do candidato, inteirar-se e informar-se sobre o local e horário da realização das provas ao cargo que se 
inscreveu a partir da data da homologação final das inscrições até o dia anterior ao da aplicação das provas.
O cronograma detalhado acima é uma projeção estimada da ordem das etapas do presente certame, estando sujeito a alterações no de-
correr do certame, levando-se em conta o número de inscritos e o número de intercorrências intempestivas, sendo de responsabilidade do 
candidato acompanhar suas alterações nos meios legais de divulgação apresentados pelo presente Edital.

ANEXO V

REQUERIMENTO/DECLARAÇÃO

VAGA PARA DEFICIENTE FÍSICO E /OU CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº ____________________, inscrito no CPF 
n.º ________________  residente e domiciliado a Rua ___________________________________________________,nº _______ ,Bairro 
______________________ ,
Cidade __________________, Estado ______________, CEP: _______________, inscrito para o Processo Seletivo 004/2018 da Prefeitura 
Municipal de Vargem Bonita (SC), inscrição sob o número _______________, para o cargo de ____________________________requer a 
Vossa Senhoria:

01) ( ) Condição Especial para Deficiente Físico realizar a prova:

Deficiência: __________________________________________________________  CID n°: ______________

Nome do Médico: ____________________________________________________ CRM: ________________

02) ( ) Condição Especial para realização da prova:

a) Prova com ampliação do tamanho da fonte: ( ) -15; ( ) -18

b) Amamentação:

Nome do Acompanhante: ____________________________________________________________________

Horários de Amamentação: __________________________________________________________________

c) Outra Necessidade:

Especificar: _______________________________________________________________________________

Declaro estar ciente de todas as normas e atribuições do presente Edital ao Cargo pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, a minha 
deficiência não me impedirá de exercer as funções do cargo a que me inscrevi. Estarei também sujeito à avaliação pelo desempenho dessas 
funções, para fins de habilitação durante o estágio probatório.
Nestes Termos.
Pede Deferimento.

Vargem Bonita (SC), _____ de _________________de 2018.

Assinatura Candidato

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

http://www.aprendersc.srv.br
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Eu, (nome) ________________________________________________, (estado civil) ______________________, inscrito(a) no CPF sob 
o nº _____. _____ ._____-___, residente e domiciliado no (endereço completo) _____________________________________________
__________, DECLARO, nos termos da Lei nº 7.115, de 29/08/1983 e ainda, com finalidade de obter isenção do pagamento de Taxa de 
Inscrição do Processo Seletivo nº 04/2018 do Município de Vargem Bonita/SC, que minha renda mensal “per capita” familiar não ultrapassa 
um salário mínimo e meio nacional.

Declaro ainda, estar ciente que estou sujeito às sanções civis, administrativas e criminais aplicáveis por força de Lei, em sendo comprovada 
a falsidade das afirmações supra.

 ________________________________ , _____/ _____ /2018.
(local) (data)

Assinatura do Candidato
(Firma reconhecida em Cartório)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Obrigatório anexar junto a Declaração da entidade coletora (HEMOSC)

Eu ______________________________________________________, portador do documento de identidade nº ____________________, 
inscrito no cargo de _________________________– Inscrição n.º ________________________________ do Processo Seletivo Edital 
004/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC, residente e domiciliado a Rua/Av. ____________________nº _____, 
Bairro: ______________________, Cidade: __________________, Estado: ____________, CEP: ________________ 
DECLARO sobre as penas da lei de que sou doador de sangue.

Sendo assim REQUER a Vossa Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me ENQUADRO NA CONDIÇÃO de doador 
de Sangue fidelizado.

Nestes Termos firma a presente declaração e
Pede Deferimento.

 _________________ , ______ de ____________ de 2018
(local e data)

Assinatura do Declarante/Requerente

*** Encaminhar para o endereço indicado no item 2.10.2.1

ANEXO VIII

EXTRATO DO EDITAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

EDITAL Nº 04/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Abre inscrições e fixa normas para Processo Seletivo Simplificado destinado ao provimento de vagas temporárias do Quadro Único de Pes-
soal da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/SC.

O Município de VARGEM BONITA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Coro-
nel Vitorino, 966, centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, torna público que fará realizar Processo Seletivo para provimento de vagas temporárias de excepcional 
interesse público do quadro único de pessoal da administração direta do município de Vargem Bonita, nos termos do edital.
As inscrições para todos os cargos do referido Edital, serão recebidas SOMENTE POR INTERNET, através do preenchimento do formulário 
eletrônico disponibilizado no endereço eletrônico www.aprendersc.srv.br na opção correspondente ao município de Vargem Bonita no perí-
odo de 24/04/2018 até às 15:00 horas do dia 23/05/2018, observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
O candidato que não tiver condições de acesso para fazer a inscrição on-line, poderá fazê-la dirigindo-se ao CRAS, na sala do TELECENTRO, 
localizado na Rua Ernesto Salvador, s/nº, Centro, no horário das 13:30 às 17:30hrs, no qual será auxiliado por funcionário da própria mu-
nicipalidade para realizar sua inscrição on-line.
O Edital na sua íntegra poderá ser obtido nos endereços eletrônicos: www.vargembonita.sc.gov.br e www.aprendersc.srv.br. Outras informa-
ções poderão ainda ser obtidas junto à Secretaria de Administração, Planejamento de Finanças, na sede da Prefeitura Municipal de Vargem 
Bonita, sito à Rua Cel. Vitório nº 966 – Centro – Vargem Bonita – SC, em horário de expediente.
Vargem Bonita, 25 de Abril de 2018.
MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINI
Prefeita Municipal
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LEI Nº1130/2018
Publicação Nº 1603064

LEI Nº 1.130/2018, DE 24 DE ABRIL DE 2018.

“AUTORIZA O INGRESSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO 
PEIXE – CIS-AMARP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso e cumprimento de atri-
buições legais conferidas pela legislação em vigor, faço saber, de que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a autorizado o ingresso do Município de Vargem Bonita, no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – 
CIS - AMARP nos termos do Protocolo de Intenções em anexo.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Bonita (SC), 24 de Abril de 2018.
Melânia Aparecida Roman Meneghini
Prefeita Municipal

Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios – DOM em 26/04/2018, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 
03 de abril de 2013.

Suélen Favretto
Secretária de Administração e Finanças

PROCESSO 031/2018 PR 025/2018
Publicação Nº 1603209

NOTA DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Peças e Serviços mecânicos objetivando a recuperação do Motor do Veículo VAN 
RENAULT / MASTER JAEDI, Placa MKH 1726, Diesel, multijet, 2.3, 16V, ano/modelo 2014/2015, de propriedade do Município, consistindo na 
substituição e peças e aplicação de mão de obra, em conformidade com o Anexo I e Anexo II, parte integrante do Edital.

MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINHI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e na forma 
da Lei, torna público ESCLARECIMENTO referente Itens do Processo:

ANEXO I - Item 4.4: Onde se LÊ: Declaramos que a Garantia do serviço é de 03 (três) meses, a partir da entrega dos serviços ou, 25.000 
Km rodados.

LEIA-SE: Item 4.4 - Declaramos que a Garantia do serviço é de 06 (Seis) meses, a partir da entrega dos serviços ou, 25.000 Km rodados.

ANEXO VIII – Item 4.8: Onde se LÊ: Os serviços terão garantia mínima de 03 (três) meses ou, 25.000 km rodados.
LEIA-SE: ANEXO VIII - Item 4.8 - Os serviços terão garantia mínima de 06 (Seis) meses ou, 25.000 km rodados.
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Edital.

Vargem Bonita, 24 de Abril de 2018.
MELÂNIA A. ROMAN MENEGHINI
PREFEITA MUNICIPAL
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Videira

Prefeitura

ATA 248/2018- CMAS
Publicação Nº 1603687

ATA 248/2018-CMAS – Aos dezenove dias do mês de abril do ano 
de dois mil e dezoito, às 13h30min, nas dependências do Depar-
tamento de Ação Social, situado à Rua Lauro Muller, 288, Centro, 
neste município de Videira, Santa Catarina, reuniram-se ordina-
riamente os membros do Conselho Municipal de Assistência So-
cial - CMAS com a seguinte pauta: 1. Aprovação dos Critérios de 
Benefícios Eventuais; 2. Organização de eleição dos representantes 
de entidades e de usuários para o mandato 2018-2020 do CMAS; 
3. Assuntos gerais. Registre-se a presença da Diretora do Depar-
tamento de Ação Social Rosemari Pinto da Silva Neto. Instalado 
o quórum, a Presidente do CMAS, Sra. Jussara Zambom iniciou a 
reunião e cumprimentou todos os presentes. Após, a Presidente 
explanou que houve a regulamentação da concessão de Benefícios 
Eventuais pela Política Municipal de Assistência Social através da Lei 
Municipal nº 3.520/2017, a qual será incorporada a Lei do SUAS. 
Dessa forma, de acordo com a supracitada legislação, compete ao 
Conselho Municipal de Assistência Social estabelecer os critérios e 
prazos para a concessão dos benefícios eventuais, sendo eles: au-
xílio natalidade, auxílio funeral, vulnerabilidade temporária e de ca-
lamidade pública. Neste ponto, foi explanado que os membros da 
Comissão Permanente de Normas e Regulamentação se reuniram 
juntamente com a Gestão da Assistência Social para elaboração 
e análise destes critérios. Logo, foi apresentada aos Conselheiros 
a Resolução que define os critérios e prazos para a concessão de 
benefícios eventuais, a qual foi aprovada em unanimidade. Em se-
quência, a Presidente explanou que neste ano será necessário a 
convocação de fórum próprio para a eleição das entidades não 
governamentais e de usuários do SUAS através de chamamento 
público, pois o último foi realizado na data de 29/06/2016, sen-
do permitida uma única recondução de acordo com o Regimento 
Interno do Conselho. Neste tocante, a Presidente informou que 
neste ano será realizado o referido fórum e será necessário a par-
ticipação dos Conselheiros para a organização do fórum, o qual 
será discutido nas próximas reuniões. Quanto aos assuntos gerais, 
a servidora responsável do Programa Bolsa Família Vivian Briniak 
informou que há formulários do cadastro único que estão arquiva-
dos a mais de cinco anos e há Instrução Normativa estabelecendo 
o prazo para a incineração destes documentos. Deliberado pelos 
Conselheiros a incineração destes documentos e com a participa-
ção de Conselheiros. Encerradas as discussões, às 14h45min, nada 
mais havendo a tratar, a Presidente do CMAS agradeceu a presença 
de todos. Reiterou-se que a próxima reunião ordinária do CMAS 
está designada para a data de 10/05/2018. Eu, Jussara Zambom, 
_______________Presidente do CMAS, após a leitura e a aprova-
ção da redação, assim como os demais presentes em lista própria, 
assino esta Ata.

ATA Nº 271 CMDCA EXTRAORDINÁRIA
Publicação Nº 1603117

ATA 271/2018-CMDCA – Aos dezessete dias do mês de abril do ano 
de dois mil e dezoito, às 08h30min, nas dependências do Depar-
tamento de Ação Social, situado à Rua Lauro Muller, 288, Centro, 
neste município de Videira, Santa Catarina, reuniram-se extraor-
dinariamente os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, conforme a lista de presença, com a 
seguinte pauta: 1. Repasse da Capacitação sobre a Aplicação de 
Recursos das Leis de Incentivo Fiscal e Repasse para as Organiza-
ções da Sociedade Civil; 2. Assuntos gerais. Registra-se a presença 

da Presidente do Conselho Tutelar Marilene Vanz dos Santos. Ini-
ciou-se abertura da reunião, a Presidente do Conselho explanou 
que a Conselheira Luana Baraúna e a Secretária dos Conselhos 
Municipais Francislaine Ribeiro dos Santos participaram da Capa-
citação sobre a Aplicação de Recursos das Leis de Incentivo Fiscal 
e Repasse para as Organizações da Sociedade Civil da EGEM reali-
zada nos dias 03/04/18 e 04/04/18 em Florianópolis. Dessa forma, 
passou a palavra à Conselheira Luana Baraúna, a qual explanou 
que a capacitação foi realizada em 03 (três) etapas: 1ª - Fundo 
da Infância e Adolescência (FIA) com a Docente Janice Merigo - 
Assistente Social da FECAM; 2ª - Leis de Incentivos Fiscais com o 
Docente Elton José Thomas - Contador do município de Itá/SC; 3ª 
- Lei 13.019/2014 que regulamenta o repasse de dinheiro público 
para Organizações da Sociedade Civil com o Docente Alexandre 
Alves - Diretor da IGAM - Cursos e Consultoria Ltda. Quanto a 
capacitação, foi explanado sobre o CMDCA e suas características e 
princípios, Conselho Tutelar e o Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA) e demais ações complementares, alguns pontos da Lei nº 
13.019/2014 como as comissões de seleção e de monitoramento 
e avaliação e órgão técnico, destacando que o Conselho levan-
ta a necessidade de acordo com a demanda e verifica se é caso 
de aplicação da Lei nº 8.666/93 (Lei de licitações) ou a Lei nº 
13.019/2014. De igual forma, explanado sobre a diferença do Edi-
tal de Chamamento e a Chancela, a campanha de arrecadação do 
Fundo e demais questões gerais. Após, solicitado que o material 
da capacitação seja enviado por e-mail aos Conselheiros. Em sequ-
ência, os Conselheiros expuseram o principal objetivo do Conselho 
que é a primazia no atendimento/serviços a proteção à infância e 
juventude. Dessa forma, os Conselheiros deliberaram para oficia-
lizar a Secretaria Municipal de Educação para obter informações 
acerca da fila de espera de cada CEMEI discriminando por turma 
para fins de diagnóstico e a Secretaria Municipal de Saúde sobre 
as ações voltadas ao planejamento familiar e o seu funcionamento. 
Reiterou-se a data de 24/04/2018 para a realização da próxima 
reunião. Encerradas as discussões, às 10h15min, nada mais ha-
vendo a tratar, a Sra. Presidente do CMDCA agradeceu a presença 
de todos. Esta Ata foi lida e aprovada nesta data. Eu, Viviane de 
Fátima e Silva Spörr ________________ , Presidente do CMDCA, 
após a leitura e a aprovação da redação, assino esta Ata.

ATA Nº 272 CMDCA EXTRAORDINÁRIA
Publicação Nº 1603121

ATA 272/2018-CMDCA – Aos vinte e quatro dias do mês de abril 
do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min, nas dependências do 
Departamento de Ação Social, situado à Rua Lauro Muller, 288, 
Centro, neste município de Videira, Santa Catarina, reuniram-se 
os representantes de entidades não governamentais inscritas no 
Conselho e os Conselheiros de Direitos, conforme a lista de pre-
sença, com a seguinte pauta: 1. Assembleia de eleição de Entida-
des Não Governamentais inscritas no CMDCA; 2. Assuntos gerais. 
Cumprimentados todos os presentes, a Presidente do CMDCA, 
Sra. Viviane de Fátima e Silva Spörr informou que atualmente o 
Conselho dispõe de duas vagas para preenchimento de Entidades 
Não Governamentais para compor a paridade do Conselho entre 
representantes de Entidades Não Governamentais e Governamen-
tais. Em sequência, explanou a função dos Conselheiros de Direitos 
da Criança e do Adolescente, e a sua importância na garantia de 
direitos, e que o Conselho não possui vinculação ao Poder Exe-
cutivo Municipal em suas decisões, somente administrativamente 
e possui o Fundo da Infância e Adolescência. Após, passou-se à 
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apresentação das entidades não governamentais presentes e ins-
critas no Conselho, sendo: Associação de Bombeiros Comunitários, 
Centro de Educação Infantil Anjo da Guarda, Centro de Educação 
Infantil Pertutti Bambini, Colégio Imaculada Conceição, Comunida-
de Terapêutica São Francisco, Gennius Escola de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental e Lions Clube Videira Centro. Em sequência, 
os representantes das Entidades Não Governamentais presentes 
iniciaram a eleição por meio de sorteio, sendo que três entidades 
se dispuseram a participar da escolha, ficando eleitas as duas pri-
meiras como titulares e uma como suplente. Quanto aos represen-
tantes das entidades, houve composição para que as duas cadeiras 
sejam ocupadas pelo Lions Clube Videira Centro, Gennius Escola de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental e como suplente a Escola 
Infantil Pertutti Bambini. Os nomes deverão ser encaminhados à 
Secretaria dos Conselhos até a data de 04/05/2018, os quais serão 
encaminhados à Administração Municipal para a formalização da 
nomeação e que deverá ser preenchido o cadastro de cada repre-
sentante, a fim de se possibilitar a convocação para a reunião de 
posse. Encerradas as discussões, às 09h10min, nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Presidente do CMDCA agradeceu a presença de to-
dos. Esta Ata foi lida e aprovada nesta data. Eu, Viviane de Fátima 
e Silva Spörr ________________ , Presidente do CMDCA, após a 
leitura e a aprovação da redação, assino esta Ata.

ATA Nº 273 CMDCA EXTRAORDINÁRIA
Publicação Nº 1603125

ATA 273/2018-CMDCA – Aos vinte e quatro dias do mês de abril 
do ano de dois mil e dezoito, às 09h30min, nas dependências do 
Departamento de Ação Social, situado à Rua Lauro Muller, 288, 
Centro, neste município de Videira, Santa Catarina, reuniram-se 
extraordinariamente os Conselheiros, conforme a lista de presen-
ça, com a seguinte pauta: 1. Comissões: 1.1 Parecer referente ao 
Processo Administrativo Disciplinar n. 02/2017; 2. Assuntos gerais. 
Em sequência, a Presidente do CMDCA, Sra. Viviane de Fátima e 
Silva Spörr passou a palavra ao Conselheiro Rodolfo Pires Filho, 
membro da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
02/2017, o qual explanou a narrativa dos fatos, manifestação da 
defesa, depoimentos realizados constantes no processo. Dessa for-
ma, apresentou o relatório final da Comissão, a qual concluiu pela 
responsabilidade da Conselheira Tutelar, pelo descumprimento de 
suas atribuições previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
e da Lei Municipal n. 3.215/2015, ficando a decisão de suspensão 
ou a destituição do cargo para a plenária do Conselho. Colocado 
em votação, as Conselheiras Luana Baraúna, Teresinha Frâncio, 
Tânia Cesco, Paula Almeida, Daiane Rostirola e Nilza Argenta vo-
taram pela suspensão de 30 dias, e os Conselheiros Rodrigo Teles 
de Oliveira, Rodolfo Pires Filho e Fabiana Woitko Arndt votaram 
pela destituição da função de Conselheiro Tutelar. Sendo assim, os 
Conselheiros deliberaram pela suspensão de 30 dias à Conselheira 
Tutelar e determinou comunicação ao Ministério Público com cópia 
integral do processo. Encerradas as discussões, às 10h05min, nada 
mais havendo a tratar, a Sra. Presidente do CMDCA agradeceu a 
presença de todos. Esta Ata foi lida e aprovada nesta data. Eu, 
Viviane de Fátima e Silva Spörr ________________ , Presidente do 
CMDCA, após a leitura e a aprovação da redação, assino esta Ata.

CONVOCAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURA 
E ORIENTAÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL

Publicação Nº 1603113

PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES SUPLEN-
TES
EDITAL CMDCA Nº 001/2018
CONVOCAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURA E ORIEN-
TAÇÃO DE CAMPANHA ELEITORAL

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- CMDCA de Videira, no uso de suas atribuições legais, e atra-
vés da Comissão Eleitoral, constituída na forma da Resolução nº 
047/2017-CMDCA, CONVOCA os candidatos habilitados na avalia-
ção psicológica para participarem de reunião conforme previsto no 
cronograma do Edital CMDCA Nº 001/2018, a ser realizada no dia 
26/04/2018 às 08h30min, no Departamento de Ação Social, situ-
ado na Rua Lauro Müller, 288 - Centro, na qual serão definidos a 
homologação de candidatura e seu número na cédula de votação e 
prestados esclarecimentos sobre as regras de campanha eleitoral.

Videira, 24 de abril de 2018.
Viviane de Fátima e Silva Spörr
Presidente do CMDCA de Videira - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 013/18
Publicação Nº 1603032

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/18

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA 
PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da convoca-
ção, comparecer no Departamento de Pessoal, no Paço Municipal, 
à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim 
de assumir o cargo para o qual foi nomeada, em razão de aprova-
ção no Concurso Público - Edital nº 003/2014:

CONVOCADA CARGO DECRETO 
NOMEAÇÃO

1. TATIANE DI DOMENICO

PROFESSOR – ÁREA DE 
ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO 
FÍSICA ENSINO INFANTIL 
E FUNDAMENTAL

14.972/18, DE 
09/04/2018

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na 
Prefeitura Municipal de Videira, dentro do prazo supramencionado, 
os seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho;
b) PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Comprovante de Residência;
e) Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
f) Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado 
de Reservista, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nasci-
mento, Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) 
anos;
g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Fórum);
h) Comprovante de Escolaridade e requisitos (conforme exigido no 
Edital de Concurso);
i) Comprovante de inscrição no órgão de classe (quando exigido no 
Edital de Concurso).

Apresentar os seguintes exames, para inspeção médica oficial.
a) Avaliação Cardiológica;
b) Avaliação Neurológica;
c) RX Tórax;
d) RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
e) Hemograma;
f) VDRL;
g) ABO RH;
h) Glicemia;
i) Ex. Quant. Urina;
j) EPF;
k) Avaliação Audiométrica;
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l) Apresentar comprovante de vacina antitetânica;
m) Exame Anti-HBS.

Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com 
a necessária antecedência para possibilitar a realização da perícia 
médica dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento da convocação.
O não atendimento a presente convocação importará na perda do 
direito à nomeação e no desfazimento do respectivo ato.

Videira, 23 de abril de 2018.

LUIZ CARLOS BONDICZ
Secretário Municipal de Administração Interino

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 014/18
Publicação Nº 1603033

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/18

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINO DA 
PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da convoca-
ção, comparecer no Departamento de Pessoal, no Paço Municipal, 
à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim 
de assumir o emprego público para o qual foi nomeada, em razão 
de aprovação no Processo Seletivo para Emprego Público - Edital 
nº 002/2015, conforme previsto na Lei Municipal nº 1942/07 e 
alterações e na Lei Federal n° 11.350/2006:

CONVOCADO EMPREGO PÚBLICO DECRETO NO-
MEAÇÃO

1. NATIELI BALDO

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE NO PROGRAMA DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE

14.989/18, DE 
18/04/2018

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na 
Prefeitura Municipal de Videira, dentro do prazo supramencionado, 
os seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho;
b) PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Comprovante que reside na área em que irá atuar, desde da data 
da publicação do edital do processo seletivo e outro atual.
e) Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
f) Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado 
de Reservista, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nasci-
mento, Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) 
anos;
g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Fórum);
h) Comprovante de Escolaridade e requisitos (conforme exigido no 
Edital de Concurso);
i) Comprovante de inscrição no órgão de classe (quando exigido no 
Edital de Concurso);
j) Certificado de conclusão, com aproveitamento, do curso introdu-
tório de formação inicial e continuada.

Apresentar os seguintes exames, para inspeção médica oficial.
a) Avaliação Cardiológica;
b) Avaliação Neurológica;
c) RX Tórax;
d) RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
e) Hemograma;
f) VDRL;

g) ABO RH;

h) Glicemia;
i) Ex. Quant. Urina;
j) EPF;
k) Avaliação Audiométrica;
l) Apresentar comprovante de vacina antitetânica;
m) Exame Anti-HBS.

Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com 
a necessária antecedência para possibilitar a realização da perícia 
médica dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebi-
mento da convocação.
O não atendimento a presente convocação importará na perda do 
direito à nomeação e no desfazimento do respectivo ato.

Videira, 23 de abril de 2018.

LUIZ CARLOS BONDICZ
Secretário Municipal de Administração Interino

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2018 - FMS
Publicação Nº 1603719

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2018 - FMS

O Município de Videira, por meio do Fundo Municipal de Saúde, 
comunica a homologação dos seguintes atos:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2018 - FMS
HOMOLOGAÇÃO: 25/04/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INTITULADA "CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA", A SER RE-
ALIZADO CRUZ AZUL NO BRASIL NA CIDADE DE BLUMENAU, NOS 
DIAS 16,16,17,18 E 19 DE MAIO DE 2018 PARA A SERVIDORA 
ROSANI LUIZ SCHENEIDER.
VALOR TOTAL DA DESPESA: 770,00 (setecentos e setenta centa-
vos).
FUNDAMENTO: FUNDAMENTO: Art. 25, caput e inciso II, e aten-
tando também com o Art. 26 da Lei 8.666/93.

Videira - SC, 25 de abril de 2018
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

RESOLUCÃO- 006/18- CMAS
Publicação Nº 1603784

RESOLUÇÃO Nº 006/2018-CMAS

Dispõe sobre o descarte de cadernos e formulários do Cadastro 
Único para Programas Sociais, cujo prazo excede cinco anos, em 
conformidade com a legislação vigente, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando, a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 
2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social - PNAS;

Considerando, a Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, 
que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de As-
sistência Social - NOB/SUAS;
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Considerando, a Resolução CNAS nº 269, de 13 de novembro de 
2006 que aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Huma-
nos do SUAS - NOB-RH/SUAS;

Considerando, a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 
2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassis-
tenciais;

Considerando, a Portaria MDS nº 177, de Junho de 2011, que defi-
ne procedimentos para a gestão do Cadastro Único para Programas 
Sociais;

Considerando, o Decreto Municipal nº 13.082/16, que designa o 
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Videira 
para responder pela instância de Controle Social do Programa Bol-
sa Família e dá outras providências.

RESOLVE:
Art. 1º. APROVAR nos termos da Ata 248/2018-CMAS, da Reunião 
Ordinária realizada em 19/04/2018, o descarte de cadernos e for-
mulários do Cadastro Único para Programas Sociais, em conformi-
dade com a Portaria MDS nº 177, de Junho de 2011, cujo prazo 
tenha superado cinco anos.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Videira, 19 de abril de 2018.
Jussara Zambom
Presidente do CMAS de Videira - SC

RESOLUÇÃO 008- SUSPENSÃO DE CONSELHEIRO 
TUTELAR

Publicação Nº 1603129

RESOLUÇÃO Nº 008/2018-CMDCA

Dispõe sobre a aprovação de suspensão disciplinar a Conselheiro 
Tutelar.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Videira - SC, no uso das atribuições conferidas pela Lei 
Municipal 3.215, 18 de março de 2015,

Considerando, o recebimento do ofício n. 0108/2017/PJ/VID;

Considerando, a Resolução 014/2017-CMDCA, a qual dispõe da no-
meação da comissão de sindicância;

Considerando o disposto no art. 76 da Lei Municipal 3.215/2015, 
que dispõe " Para apuração das irregularidades noticiadas, apli-
cam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio e da legislação correlata, no que concerne ao direito de 
petição e ao processo administrativo disciplinar, bem como a legis-
lação esparsa própria do CMDCA, naquilo que não for contrário ao 
disposto nesta Lei";

Considerando, o disposto no art. 52, da Lei Municipal 3.215/2015, 
o qual dispõe que o Conselho Tutelar deverá observar as normas 
e princípios contidos na Constituição, na Lei nº 8.069, de 1990, 
na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, 
bem como nas Resoluções do CONANDA;

Considerando, o disposto no art. 63, I, II, XIII da Lei Municipal 
3.215/2015, que dispõe " São deveres dos membros do Conselho 
Tutelar: I - manter conduta pública e particular ilibada; II - zelar 

pelo prestígio da instituição; XIII - observar as normas legais e 
regulamentares;
Considerando, o disposto no art. 70 da Lei Municipal 3.215/2015, 
a qual dispõe que "A suspensão será aplicada nos casos de reinci-
dência das faltas punidas com advertência, e nos incisos V, IX e XI 
do art. 64, não podendo exceder trinta dias, implicando o não pa-
gamento da remuneração pelo prazo em que perdurar a punição".

RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR , nos termos da Ata 273/2018-CMDCA, da
Reunião Extraordinária realizada na data de 24/04/2018, a suspen-
são disciplinar a Conselheiro Tutelar pelo prazo de 30 dias.

Art. 2º. Expeça-se a competente carta de suspensão disciplinar 
dando ciência ao Conselheiro Tutelar.

Art. 3º. Remeta-se cópia integral do Processo Administrativo Disci-
plinar n. 02/2017 ao Ministério Público.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Videira, 24 de abril de 2018.
Viviane de Fátima e Silva Spörr
Presidente do CMDCA - Videira

RESOLUÇÃO-  005/18- CMAS
Publicação Nº 1603762

RESOLUÇÃO Nº 005/2018-CMAS

Estabelecer critérios e prazos para a concessão de Benefícios Even-
tuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social no Muni-
cípio de Videira.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando, o disposto no §1º do art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistên-
cia Social e dá outras providências;

Considerando, o Decreto Federal nº 6.307 de 14 de dezembro de 
2007, que dispõe sobre os Benefícios Eventuais;

Considerando, a Resolução nº 212 de 19 de outubro de 2006, do 
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, que propõe crité-
rios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios 
eventuais no âmbito da política pública de assistência social;

Considerando, a Resolução nº 039 de 09 de dezembro de 2010 do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que dispõe sobre 
o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito 
da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde; e

Considerando, a Resolução, nº 16 de 23 de novembro de 2016 do 
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, que propõe crité-
rios orientadores para a regulamentação da provisão de Benefícios 
Eventuais no âmbito da Política Pública Estadual de Assistência So-
cial e do cofinanciamento Estadual.
Considerando, o disposto no Artigo 2º da Lei Municipal nº3.520 de 
20 de dezembro de 2017, prevê que o Conselho Municipal de As-
sistência Social estabeleça critérios e prazos em resolução própria.

RESOLVE:
Art. 1º. APROVAR nos termos da Ata 248/2018-CMAS, da Reunião 
Ordinária realizada em 19/04/2018, os critérios e prazos para a 
concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Pública de 
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Assistência Social no município de Videira.

Art. 2º. O benefício eventual é uma modalidade de provisão de 
proteção social de caráter suplementar e temporário, integrante do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação 
nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Art. 3º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias 
com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrenta-
mento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e 
fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade familiar e a sobrevi-
vência de seus membros.
Parágrafo único - Para efeito do disposto no caput deste artigo, en-
tende-se por família o conjunto de pessoas que comprovadamente 
vivem sob o mesmo teto, mantendo-se economicamente com a 
contribuição de seus membros.

Art. 4º. Cabe ao Departamento de Ação Social, CRAS ou CREAS 
providenciar o cadastramento da pessoa ou família solicitante de 
benefício eventual no Cadastro Único - CADÚNICO e sistema pró-
prio.

DOS DOCUMENTOS GERAIS

Art. 5º. Deverão ser apresentados os seguintes documentos para 
requerer o benefício eventual:
I – Documento pessoal com foto, de todos os membros do núcleo 
familiar e, em caso de perda destes apresentação do boletim de 
ocorrência (BO)

II – Comprovante de residência atualizado;

III – Comprovante de renda de todos os membros do núcleo fa-
miliar;

IV – Procuração, caso necessário.
Parágrafo Único: a procuração será exigida quando o benefício for 
concedido a pessoa ou família que encontram-se incapaz de loco-
moção, tutelado, com guarda provisória e ou curatela.

DO AUXÍLIO NATALIDADE

Art. 6º. O benefício requerido em razão de nascimento, na forma 
de auxílio natalidade, poderá ser solicitado a partir do 6º (sexto) 
mês de gestação até 90 (noventa) dias após o nascimento.

Art. 7º. O auxílio natalidade deverá ser entregue em até 30 (trinta) 
dias após a apresentação de requerimento e realização de estudo 
e parecer social.

Art. 8º. Será concedido um benefício por nascituro, independente-
mente do número de gestações.

Art. 9º. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxí-
lio natalidade é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que as famílias não se enquadra-
rem no critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo 
atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o benefício 
mediante estudo e parecer social.

Art. 10. São documentos essenciais para a concessão do auxílio 
natalidade, além daqueles previstos no art. 5º desta Resolução:

I – Se o benefício for solicitado antes do nascimento deverá ser 
apresentado o cartão de pré-natal ou atestado médico comprovan-
do o período de gestação;

II – Se for após o nascimento deverá apresentar certidão de nas-
cimento.

III – Em caso de natimorto, documento oficial do cartório.

DO AUXÍLIO FUNERAL

Art. 11. O benefício prestado em razão de morte, na forma de au-
xílio funeral, poderá ser solicitado em até 30 (trinta) dias a partir 
da data do óbito. O estudo e parecer social deverão ser realizados 
em ate 30 dias.

Art. 12. O ressarcimento, no caso de ausência do benefício no mo-
mento em que este se fez necessário, poderá ser solicitado em até 
30 (trinta) dias após o funeral e deverá ser entregue em até 60 
(sessenta) dias após o deferimento do pedido.

Art. 13. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxí-
lio funeral é de ate ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável 
pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o be-
nefício mediante estudo e parecer social.

Art. 14. São documentos essenciais para a concessão do auxílio 
funeral, além daqueles previstos no art. 5º desta Resolução:

I - Documentos pessoais do falecido e do requerente;

II - Certidão de óbito;

III - Comprovante de residência no nome do falecido ou de quem 
ele comprovadamente residia desde que o comprovante de resi-
dência seja do município de Videira.
IV- Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social 
que estiver com os vínculos familiares rompidos, inserido nos ser-
viços de acolhimento, os responsáveis pelos serviços poderão soli-
citar o benefício aos técnicos da proteção social básica e especial.

DA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

Art. 15. Quando se tratar de usuário da Política de Assistência So-
cial que estiver com os vínculos familiares rompidos, inserido nos 
serviços socioassistenciais da proteção social especial, os técnicos 
responsáveis pelos serviços poderão solicitar o benefício.

DA DOCUMENTACÃO

Art. 16. O benefício prestado em razão de vulnerabilidade tempo-
rária, na forma de auxílio da documentação - foto, poderá ser re-
querido a qualquer momento devendo ser entregue imediatamente 
após o deferimento do pedido.

Art. 17. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxílio 
documentação - fotos é de até ¼ (um quarto) do salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável 
pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o be-
nefício mediante estudo e parecer social.

Art. 18. São documentos essenciais para o requerimento do au-
xílio documentação - foto aqueles mencionados no art. 5 º desta 
Resolução.

DA ALIMENTAÇÃO

Art. 19. O benefício prestado em razão de vulnerabilidade tem-
porária, na forma de auxílio alimentação, poderá ser requerido a 
qualquer momento devendo ser entregue imediatamente após o 
deferimento do pedido.
Art. 20. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxí-
lio alimentação é de ate ½ (meio) salário mínimo.



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 758

Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável 
pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o be-
nefício mediante estudo e parecer social.

Art. 21. São documentos essenciais para o requerimento do auxílio 
alimentação aqueles mencionados no art. 5º desta Resolução, bem 
como documentos que comprovem os gastos do grupo familiar.

DA VIAGEM

Art. 22. O benefício prestado em razão de vulnerabilidade temporá-
ria, na forma de auxílio viagem – passagem, poderá ser requerido 
a qualquer momento devendo ser fornecido imediatamente após o 
deferimento do pedido.

Art. 23. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxí-
lio viagem - passagem é de ate ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável 
pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o be-
nefício mediante estudo e parecer social.

Art. 24. São documentos essenciais para o requerimento do auxílio 
viagem passagem aqueles mencionados no art. 5º desta Resolu-
ção, além de outros documentos comprobatórios conforme o caso.

DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E 
EMERGÊNCIA PÚBLICA

Art. 25. O benefício na forma de aluguel social, poderá ser requeri-
do em caso de decretação de calamidade pública e ou situação de 
emergência devendo ser fornecido após o deferimento do pedido.
Art. 26. O aluguel social será fornecido pelo período de ate 04 
(quatro) meses.
Parágrafo único - Em casos excepcionais de acordo com o grau de 
complexidade do atendimento e de vulnerabilidade e risco pessoal 
das famílias e indivíduos afetados, o prazo previsto no caput deste 
artigo poderá ser prorrogado mediante estudo e parecer social.

Art. 27. O critério de renda per capita familiar para acesso ao alu-
guel social é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável 
pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o be-
nefício mediante estudo e parecer social.

Art. 28. São documentos essenciais para a concessão do aluguel 
social, além daqueles previstos no art. 5º desta Resolução:

I - Laudo de vistoria técnica da defesa civil ou Corpo de Bombeiros 
reconhecendo a necessidade de desocupação do imóvel; ou

II – Documento oficial, emitido por órgão responsável, que com-
prove que o requerente reside na área afetada. O beneficio eventu-
al de aluguel social ficara sob a responsabilidade do Departamento 
de Ação Social ate o final de 2019, que será repassado para outra 
secretaria.

DOS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SITUAÇOES DE CA-
LAMIDADE E EMERGÊNCIA PÚBLICA

Art. 29. O benefício prestado em virtude de calamidade pública, 
na forma de concessão de produtos de higiene pessoal, poderá 
ser requerido a qualquer momento devendo ser fornecido após o 
deferimento do pedido.

Art. 30. O critério de renda per capita familiar para acesso aos pro-
dutos de higiene pessoal é de até ½ (meio) salário mínimo.

Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável 
pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o be-
nefício mediante estudo e parecer social.

Art. 31. São documentos essenciais para o requerimento dos pro-
dutos de higiene aqueles mencionados no art. 5º desta Resolução, 
bem como documento oficial, emitido por órgão responsável, que 
comprove que o requerente reside na área afetada.

DOS COLCHÕES, COBERTORES E TRAVESSEIROS PARA SITUA-
ÇÕES DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA PÚBLICA

Art. 32. O benefício prestado em virtude de calamidade pública, 
na forma de auxílio emergência, poderá ser requerido a qualquer 
momento devendo ser fornecido após o deferimento do pedido.

Art. 33. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxí-
lio emergência é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se 
enquadrarem no critério do caput deste artigo, o técnico responsá-
vel pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá conceder o 
benefício mediante estudo e parecer social.

Art. 34. São documentos essenciais para o requerimento do auxílio 
emergência aqueles mencionados no art. 5º desta Resolução, bem 
como documento oficial, emitido por órgão responsável, que com-
prove que o requerente reside na área afetada.

Art. 35. O órgão gestor municipal da politica de Assistência Social, 
fará uma avaliação e revisão desta resolução no segundo semestre 
de 2019 por meio de comissão técnica especialmente formalizada 
para este fim.

Art. 36. O órgão gestor municipal da politica de Assistência So-
cial, apresentará seu plano de ações e competências em casos de 
calamidade ou emergência publica, que farão parte do plano de 
contingencia da defesa cível municipal.

Art. 37. Os recursos para aquisição ou provisão dos benefícios 
eventuais previstos na Lei nº3520/2017, somente serão compos-
tos a partir da Lei Orçamentária Anual 2019, Lei de Diretrizes Or-
çamentárias 2019 e incorporados no Plano Anual de Assistência 
Social 2019.

Art. 38. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Videira, 19 de abril de 2018.
Jussara Zambom
Presidente do CMAS de Videira - SC

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018 - 
PMV

Publicação Nº 1603442

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018 – PMV
REGISTRO DE PREÇOS
RETIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que fica 
ALTERADO o item 1.9.3 do edital e da minuta referente ao Pregão 
Presencial nº 40/2018 - PMV, o qual tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESAS, COM PEDI-
DOS PARCELADOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PESSOAS 
EM VIAGENS INTERESTADUAIS, INTERMUNICIPAIS E MUNICIPAIS 
(PERÍMETRO URBANO/RURAL), PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO 
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E CULTURA, E PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO) E PARA OS 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE ESPORTES. Tendo em vista que a alteração não implica nas 
condições de participação das possíveis empresas interessadas e 
também no formulário proposta, fica mantida a data do certame 
para o dia 30/04/2018. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 
até as 08:45:00h do dia 30/04/2018, no Setor de Protocolo, lo-
calizado no Paço Municipal, na Avenida Manoel Roque, nº 188, 

Bairro Alvorada, Videira/SC. Abertura da sessão e credenciamento 
no mesmo dia às 09:00:00h. O Edital retificado está disponível 
no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Compras/
Licitações, no horário das 08h00min às 11h45min e das 13h30min 
às 17h45min. Informações por meio do telefone (49) 3566-9026.
Videira/SC, 25 de abril de 2018.
DORIVAL CARLOS BORGA
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

TERMO DE ADITAMENTO 002/2018 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
02/2017

Publicação Nº 1603402

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA
Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços n. 02/2017 - Termo de Aditamento n. 02/2018
Contrato: CT n. 02/2017
Processo: PR 02/2017 - CMV
CONTRATADA: KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) com efeitos a partir de 24/04/2018 até 24/04/2019 e reajuste de preço dos 
serviços, aplicando-se o IGP-M acumulado dos últimos doze meses, no percentual de 0,20333%
VALOR TOTAL DO T. A. reajustado: R$ 1.274,64.
ASSINATURA: 24/04/2018.
Videira, 24 de Abril de 2018.
EDINEI ANTONIO MENEGON
Presidente

http://www.videira.sc.gov.br/
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Vitor Meireles

Prefeitura

DECRETO Nº 017/2018
Publicação Nº 1603385

DECRETO N. 017, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
A LEI FEDERAL Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, QUE DIS-
PÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSO-
AS JURÍDICAS PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRLES, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo artigo 79, VI da Lei Orgânica 
Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo 
municipal, a responsabilização objetiva administrativa de pessoas 
jurídicas, de que trata a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, pela prática de atos contra a Administração Pública munici-
pal.

CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Seção I
Disposições gerais
Art. 2º A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa 
jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no 
art. 6º da Lei Federal nº 12.846, de 2013, será efetuada por meio 
de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
Art. 3º A competência para a instauração e para o julgamento do 
PAR é do Secretário Municipal do órgão em face do qual foi prati-
cada a irregularidade.
Parágrafo único. Em se tratando de entidades da administração 
indireta, a competência é do Secretário Municipal do órgão ao qual 
a entidade encontra-se vinculada.
Seção II
Do Processo Administrativo de Responsabilização
Art. 4º O processo administrativo de que trata o artigo 2º deste 
decreto respeitará o direito ao contraditório e à ampla defesa, e 
observará o disposto no Capítulo IV da Lei Federal nº 12.846, de 
2013.

Subseção I
Da instauração, tramitação e julgamento
Art. 5º A instauração do processo administrativo para apuração de 
responsabilidade administrativa dar-se-á mediante portaria a ser 
publicada no meio de comunicação oficial do Município e deverá 
conter:
I - o nome, o cargo e a matrícula dos membros integrantes da 
comissão;
II - a indicação do membro que presidirá a comissão;
III - o número do processo administrativo onde estão narrados os 
fatos a serem apurados; e
IV - o prazo para conclusão do processo.
Art. 6º O PAR será conduzido por comissão processante composta 
por dois ou mais servidores estáveis e exercerá suas atividades 
com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo, sempre 
que necessário à elucidação do fato e à preservação da imagem 
dos envolvidos, ou quando exigido pelo interesse da administração 

pública, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Art. 7º O prazo para conclusão do PAR não excederá 180 (cento e 
oitenta) dias, admitida prorrogação por igual período.
Art. 8º Instaurado o PAR, a comissão processante analisará os do-
cumentos pertinentes e intimará a pessoa jurídica para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pre-
tende produzir.
Art. 9º As intimações serão feitas por qualquer meio que assegure 
a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada.
Parágrafo único. Estando a parte estabelecida em local incerto, não 
sabido ou inacessível, ou caso não tenha êxito a intimação na for-
ma do caput, será feita nova intimação por meio de edital.
Art. 10. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de 
novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela 
comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar novas alegações 
acerca do que foi produzido no prazo de 10 (dez) dias, contado do 
encerramento da instrução probatória.
Art. 11. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informa-
ções e documentos referentes à existência e ao funcionamento de 
programa de integridade, a comissão processante deverá exami-
ná-lo segundo os parâmetros indicados em Regulamento do Poder 
Executivo federal, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei 
Federal nº 12.846, de 2013, para subsidiar a dosimetria da multa 
a ser proposta.
Art. 12. Concluídos os trabalhos de apuração, a comissão elaborará 
relatório final a respeito dos fatos apurados, o qual deverá ser con-
clusivo quanto à responsabilização da pessoa jurídica.
§ 1º O relatório final do PAR será julgado no prazo de 30 (trinta) 
dias, podendo a comissão solicitar manifestação jurídica prévia, 
elaborada pelo órgão de assistência jurídica competente.
§ 2º A comissão designada para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, 
dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para 
apuração de eventuais delitos.
§ 3º Na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão, 
esta deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas 
no PAR.
Art. 13. Caberá pedido de reconsideração à autoridade julgadora, 
com efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data 
de publicação da decisão.
Art. 14. Encerrado o processo na esfera administrativa, a decisão 
final será publicada no meio de comunicação oficial do Município.
Art. 15. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no 
PAR e que não interpor recurso, deverá cumpri-las no prazo de 30 
(trinta) dias, contado do fim do prazo para interposição do pedido 
de reconsideração.
Parágrafo único. Mantida a decisão administrativa sancionadora, 
será concedido à pessoa jurídica o mesmo prazo previsto no caput, 
para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado 
da data de publicação da nova decisão.

CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DOS ENCAMINHAMENTOS 
JUDICIAIS

Seção I
Disposições gerais
Art. 16. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções 
administrativas, nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 12.846, 
de 2013:
I – multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte 
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por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao 
da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a 
qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível 
sua estimação; e
II - publicação extraordinária da decisão administrativa sanciona-
dora.

Seção II
Da Multa
Art. 17. A multa levará em consideração a gravidade e a repercus-
são social da infração, bem como os princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade.
Art. 18. Para o cálculo da multa, devem ser considerados os ele-
mentos presentes no art. 7º da Lei Federal nº 12.846, de 2013.
§1º A existência e quantificação dos elementos de dosimetria da 
multa devem estar evidenciadas no relatório final da comissão, o 
qual também conterá a estimativa, sempre que possível, dos valo-
res da vantagem auferida e da pretendida.
§2º O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ga-
nhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorre-
riam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao 
valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou 
dada a agente público ou a terceiros a ele relacionados.
Art. 19. O valor final da multa deverá ficar entre 0,1% (um décimo 
por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 
exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, ex-
cluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação.
§1º. Caso não seja possível utilizar o critério do valor do fatura-
mento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ao da instauração 
do PAR, a multa será calculada entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 
R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
§2º Em qualquer hipótese, o valor final da multa não poderá exce-
der a 3 (três vezes) a vantagem pretendida ou auferida.
Art. 20. O prazo para pagamento da multa será de 30 (trinta) dias, 
contado na forma do art. 15.

Seção III
Da publicação extraordinária da decisão administrativa sanciona-
dora
Art. 21. A pessoa jurídica sancionada publicará a decisão condena-
tória em meios de comunicação no município, bem como por meio 
de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no 
próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de 
modo visível ao público, e em seu sítio eletrônico, caso existente.

CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Art. 22. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integri-
dade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo 
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados contra a Administração Pública.
Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, 
aplicado e atualizado de acordo com as regras estabelecidas em 
regulamento do Poder Executivo federal, nos termos do parágrafo 
único do art. 7º da Lei Federal 12.846, de 2013.

CAPÍTULO V
DO ACORDO DE LENIÊNCIA
Art. 23. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas ju-
rídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 
Federal nº 12.846/2013, e dos ilícitos administrativos previstos na 
Lei Federal nº 8.666/1993, com vistas à isenção ou à atenuação 
das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com 
as investigações e o processo administrativo, observados os requi-
sitos previstos nos arts. 16 e 17 da Lei Federal nº 12.846/2013.

Art. 24. Compete à autoridade máxima do órgão municipal respon-
sável pelo controle interno celebrar acordos de leniência no âmbito 
do Poder Executivo municipal, nos termos do Capítulo V da Lei 
Federal nº 12.846, de 2013, sendo vedada a sua delegação.
Art. 25. O acordo de leniência será proposto pela pessoa jurídica, 
por seus representantes, na forma de seu estatuto ou contrato 
social, ou por meio de procurador com poderes específicos para 
tal ato, observado o disposto no art. 26 da Lei Federal nº 12.846, 
de 2013.
§1º A proposta do acordo de leniência receberá tratamento sigi-
loso, conforme previsto no § 6º do artigo 16 da Lei Federal nº 
12.846, de 2013, e tramitará em autos apartados do PAR.
§ 2º A proposta do acordo de leniência poderá ser feita até a con-
clusão do relatório a ser elaborado no PAR.
§3º A apresentação da proposta de acordo de leniência deverá 
ser realizada por escrito, com a qualificação completa da pessoa 
jurídica e de seus representantes, devidamente documentada, e 
deverá conter, no mínimo:
I - a previsão de identificação dos demais envolvidos no suposto 
ilícito, quando couber;
II - o resumo da prática supostamente ilícita; e
III - a descrição das provas e documentos a serem apresentados 
na hipótese de sua celebração.
§4º Uma vez proposto o acordo de leniência, a autoridade compe-
tente nos termos do art. 24 deste Decreto poderá requisitar cópia 
dos autos de processos administrativos em curso em outros órgãos 
ou entidades da Administração Pública municipal relacionados aos 
fatos objeto do acordo.
Art. 26. Uma vez apresentada a proposta de acordo de leniência, 
a autoridade competente designará comissão composta por dois 
servidores estáveis para a negociação do acordo.
Art. 27. Compete à comissão responsável pela condução da nego-
ciação:
I - esclarecer à pessoa jurídica proponente os requisitos legais ne-
cessários para a celebração de acordo de leniência;
II - avaliar os elementos trazidos pela pessoa jurídica proponente 
que demonstrem:
a) ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apura-
ção de ato lesivo específico, quando tal circunstância for relevante;
b) a admissão de sua participação na infração administrativa;
c) o compromisso de ter cessado completamente seu envolvimento 
no ato lesivo; e
d) a efetividade da cooperação ofertada pela proponente às inves-
tigações e ao processo administrativo.
III - propor a assinatura de memorando de entendimentos;
IV - proceder à avaliação do programa de integridade, caso exis-
tente, nos termos estabelecidos em regulamento do Poder Execu-
tivo federal;
V - propor cláusulas e obrigações para o acordo de leniência que, 
diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessá-
rias para assegurar:
a) a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo;
b) o comprometimento da pessoa jurídica em promover alterações 
em sua governança que mitiguem o risco de ocorrência de novos 
atos lesivos;
c) a obrigação da pessoa jurídica em adotar, aplicar ou aperfeiçoar 
programa de integridade; e
d) o acompanhamento eficaz dos compromissos firmados no acor-
do de leniência.
Parágrafo único. O relatório conclusivo acerca das negociações 
será submetido pela comissão à autoridade competente, sugerin-
do, de forma motivada, quando for o caso, a aplicação dos efeitos 
previstos pelo art. 31 deste Decreto.
Art. 28. Após manifestação de interesse da pessoa jurídica em co-
laborar com a investigação ou a apuração de ato lesivo previsto 
na Lei Federal nº 12.846/2013, poderá ser firmado memorando 
de entendimentos com a autoridade competente para celebrar o 
acordo de leniência, a fim de formalizar a proposta e definir os 
parâmetros do acordo.
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Art. 29. A fase de negociação do acordo de leniência deverá ser 
concluída no prazo de 90 (noventa) dias, contados da apresenta-
ção da proposta, podendo ser prorrogado por igual período, caso 
presentes circunstâncias que o exijam.
§ 1º A pessoa jurídica será representada na negociação e na cele-
bração do acordo de leniência por seus representantes, na forma 
de seu estatuto ou contrato social.
§ 2º Em todas as reuniões de negociação do acordo de leniência 
haverá registro dos temas tratados em atas de reunião assinadas 
pelos presentes, as quais serão mantidas em sigilo, devendo uma 
das vias ser entregue ao representante da pessoa jurídica.
Art. 30. A qualquer momento que anteceda a celebração do acor-
do de leniência, a pessoa jurídica proponente poderá desistir da 
proposta ou a autoridade competente pela negociação rejeitá-la.
§ 1º A desistência da proposta de acordo de leniência ou sua re-
jeição:
I - não importará em confissão quanto à matéria de fato nem em 
reconhecimento da prática do ato lesivo investigado pela pessoa 
jurídica; e
II - implicará a devolução, sem retenção de cópias, dos documen-
tos apresentados, sendo vedado o uso desses ou de outras infor-
mações obtidas durante a negociação para fins de responsabiliza-
ção, exceto quando a administração pública tiver conhecimento 
deles por outros meios.
§ 2º O não atendimento às determinações e solicitações da au-
toridade competente durante a etapa de negociação importará a 
desistência da proposta.
Art. 31. A celebração do acordo de leniência poderá:
I - isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do 
art. 6º e no inciso IV do art. 19 da Lei Federal nº 12.846, de 2013;
II - reduzir em até 2/3 (dois terços), nos termos do acordo, o valor 
da multa aplicável, prevista no inciso I do art. 6º da Lei Federal nº 
12.846, de 2013; e
III - isentar ou atenuar, nos termos do acordo, as sanções admi-
nistrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, ou em outras normas de licitações e contratos cabíveis.
§ 1º Os benefícios previstos no caput ficam condicionados ao cum-
primento do acordo.
§ 2º Os benefícios do acordo de leniência serão estendidos às pes-
soas jurídicas que integrarem o mesmo grupo econômico, de fato 
e de direito, desde que tenham firmado o acordo em conjunto, 
respeitadas as condições nele estabelecidas.
Art. 32. No caso de descumprimento do acordo de leniência:
I - a pessoa jurídica perderá os benefícios pactuados e ficará impe-
dida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos, contados 
do conhecimento pela administração pública do referido descum-
primento;
II - o PAR, referente aos atos e fatos incluídos no acordo, será 
retomado; e
III - será cobrado o valor integral da multa, descontando-se as 
frações eventualmente já pagas.
Parágrafo único. O descumprimento do acordo de leniência será 
registrado no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, ad-
ministrado pelo Poder Executivo federal.
Art. 33. Concluído o acompanhamento do acordo de leniência, este 
será considerado definitivamente cumprido com a declaração da 
isenção ou cumprimento das respectivas sanções.

CAPÍTULO VI
DOS CADASTROS
Art. 34. Os órgãos e entidades da Administração Pública municipal 
deverão registrar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS informações referentes às sanções administrati-
vas impostas a pessoas físicas ou jurídicas que impliquem restrição 
ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com 
a Administração Pública municipal, entre as quais:
I - suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a administração pública, conforme dis-
posto no inciso III do caput do art. 87 da Lei Federal no 8.666, de 

1993;
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ad-
ministração pública, conforme disposto no inciso IV do caput do 
art. 87 da Lei Federal no 8.666, de 1993;
III - impedimento de licitar e contratar com União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, conforme disposto no art. 7o da Lei Federal 
no 10.520, de 17 de julho de 2002;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Dis-
trito Federal ou Municípios, conforme disposto no art. 47 da Lei 
Federal no 12.462, de 4 de agosto de 2011;
V - suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a administração pública, conforme dispos-
to no inciso IV do caput do art. 33 da Lei Federal no 12.527, de 18 
de novembro de 2011; e
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública, conforme disposto no inciso V do caput do 
art. 33 da Lei Federal no 12.527, de 2011.
Art. 35. Os órgãos e entidades da Administração Pública munici-
pal deverão registrar no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
- CNEP informações referentes:
I - às sanções impostas com fundamento na Lei Federal no 12.846, 
de 2013; e
II - ao descumprimento de acordo de leniência celebrado com fun-
damento na Lei Federal no 12.846, de 2013, nos termos do pará-
grafo único do art. 32 deste Decreto.
Parágrafo único. As informações sobre os acordos de leniência 
celebrados com fundamento na Lei Federal no 12.846, de 2013, 
serão registradas no CNEP após a celebração do acordo, exceto 
se causar prejuízo às investigações ou ao processo administrativo.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vitor Meireles, 25 de abril de 2018.
BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
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Xanxerê

Prefeitura

EXTRATOS DE ATAS PR RP 0044/2018
Publicação Nº 1603077

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0037/2018
Órgão Gerenciador: Município de Xanxerê.
Detentor da Ata: AGROTER AGROPECUARIA & FERRAGEM LTDA.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de 
Materiais de Construção para manutenção das Instalações Físicas 
do 14ª Batalhão de Bombeiros Militar/1º Companhia de Bombeiros 
Militar, sede Xanxerê e para a Secretária de Assistência Social para 
pequenas melhorias e ampliações de moradias de famílias com ren-
da até 02 (dois) salários mínimos mensais, nas quantidades esti-
madas constante do ANEXO I.
Valor total: R$ 86.213,12
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 23 de abril de 2018. Avelino Menegola – Prefeito Mu-
nicipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 0038/2018
Órgão Gerenciador: Município de Xanxerê.
Detentor da Ata: ALCEMIR FRANCISCO NADALETTI EIRELI.
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de 
Materiais de Construção para manutenção das Instalações Físicas 
do 14ª Batalhão de Bombeiros Militar/1º Companhia de Bombeiros 
Militar, sede Xanxerê e para a Secretária de Assistência Social para 
pequenas melhorias e ampliações de moradias de famílias com ren-
da até 02 (dois) salários mínimos mensais, nas quantidades esti-
madas constante do ANEXO I.
Valor total: R$ 43.816,83
Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 23 de abril de 2018. Avelino Menegola – Prefeito Mu-
nicipal.

PORTARIA Nª RH-AM 0168/2018
Publicação Nº 1603945

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA Nº RH-AM 168/2018

CEDER SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA DESEMPENHAR 
ATIVIDADES NO CARTÓRIO ELEITORAL - 43º ZONA ELEITORAL 
- XANXERE.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal de Xanxerê, SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgâni-
ca Municipal Artigos 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, 
Lei Complementar nº AM 2907/06, Decreto AM 096/08 e Lei BLB 
3112/09.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. 6999/1982 e na reso-
lução do TSE n. 23.484/2016 e Portaria P.297/2010;

CONSIDERANDO a previsão legal do Arts. 8º e 9º da Lei Municipal 
3885/2016, quanto a autorização para praticar tais atos de cedên-
cia.

RESOLVE

CEDER,oSr. ISMAEL STRADA, brasileiro, solteiro, residente e domi-
ciliado na cidade de Xanxerê SC, portador da CI nº 4.244.977, CPF 
nº 067.072.319-36, nomeado conforme Decreto BLB 310/10, para 
o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com quarenta (40) ho-
ras semanais, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social para desempenhar atividades profissionais no cartório eleito-
ral, 43º zona eleitoral de Xanxerê.

DETERMINAR que esta cedência vigore pelo período de 14.04.2018 
a 13.04.2019, com ônus para o Município.

O deferimento atende ao Procedimento Administrativo SGP nº 
17.069/2014, de 16.04.2018.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-
se disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Abril de 2018.
AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nª RH-AM 163/2018
Publicação Nº 1603876

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA RH–AM 163/2018
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Or-
gânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW nº 1.775/91 Art. 77.,

RESOLVE

CONCEDER 30(trinta) dias de férias a partir de 07.05.2018 a 
05.06.2018 ao Servidor Público Municipal a Sra. CLARICE BEA-
TRIZ SERENA, brasileira, solteira, residente e domiciliado na ci-
dade de Xanxerê SC, portador do RG nº 17R/ 3.208.440, CPF nº 
949.163.819-04, nomeado pelo Decreto nº AM 111/2002, para o 
cargo de Auxiliar Administrativo, com quarenta (40) horas sema-
nais, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Ser-
viços.

O Deferimento atende ao requerimento datado de 17.04.2018, as 
férias referem-se ao período abaixo especificado:

02.05.2017 a 01.05.2018 = 30 dias.

Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 17 de Abril de 2018.
AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 Fone: (0**49) 3441-8500
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CEP 89820-000 XANXERÊ - SC

PORTARIA Nª RH-AM 164/2018
Publicação Nº 1603905

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA RH–AM 164/2018
CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal de Xanxerê - SC
No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 
Orgânica Municipal, Artigo 69 inciso VI, Lei HW 1.775/91 Art. 77 e 
Lei HW 1.776/91 Art. 78.
RESOLVE

CONCEDE férias aos Servidores Públicos Municipais nos seguintes 
termos:

A Sr. DANIEL ZAMBIASI pelo período de 23.04.2018 a 22.05.2018, 
totalizando 30(trinta) dias, referente ao período de: 17.04.2017 a 
16.04.2018.
A Sr. ILONIR ANTONIO GORALSKI pelo período de 21.05.2018 a 
19.06.2018, totalizando 30 (trinta) dias, referente ao período de: 
31.05.2014 a 30.05.2015.
A Sra. MARIA CRISTINA DA LUZ MORESCHI pelo período de 
29.05.2018 a 27.06.2018, totalizando 30(trinta) dias, referente ao 
período de: 08.06.2015 a 07.06.2016.

Esta portaria entra em vigor nesta data. Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ SC
Em 20 de Abril de 2018.
AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nª RH-AM 165/2018
Publicação Nº 1603920

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

PORTARIA Nº RH-AM 165/2018
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal de Xanxerê, SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica 
Municipal Artigo 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.776/91, Lei Com-
plementar nº AM 2907/06, Decreto AM 096/08 e Lei BLB 3112/09.
RESOLVE

CONCEDER a pedido, Licença Prêmio por assiduidade por um pe-
ríodo de 15 (quinze) dias a partir de 19.04.2018 a 03.05.2018 a 
Servidora Pública Municipal, a Sra. DALITA FATIMA KOLSCHINSKI 
DE OLIVEIRA, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de 
Xanxerê - Santa Catarina, portadora do RG n.º 1.789.821-8 e CPF 
n.º 591.031.679-68, nomeada conforme Decreto nº BLB 087/10, 
no cargo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o n.º 
0001135/2018 datado de 20.04.2018.

A licença prêmio concedida refere-se ao período de:
11.02.2010 a 10.02.2013 = 15 dias.

Esta portaria entra em vigor nesta data. Passando a vigorar a Li-
cença Prêmio a partir do dia 19.04.2018. Revogam-se as disposi-
ções em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 20 de Abril de 2018.
AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nª RH-AM 166/2018
Publicação Nº 1603931

PORTARIA Nº RH- AM 166/2018
EXONERAR A PEDIDO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal de Xanxerê - Santa Catarina,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica 
Municipal Art. 69 inciso VI e Lei nº HW 1.775/91 Artigo 34.
RESOLVE

EXONERAR a pedido a partir de 23.04.2018, a Servidora Pública 
Municipal, a Sra. SHEYLA SCALABRIN MONTEIRO, brasileira, soltei-
ra, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - Santa Cata-
rina, portador (a) da CI nº 6.442.922-1 e CPF nº 913.140.389-15, 
nomeada conforme Decreto nº BLB 269/10, no cargo de FISCAL 
DE OBRAS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços.

O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o nº 
0001143/2018 datado de 23.04.2018.

Para fazer frente às despesas decorrentes desta exoneração, serão 
utilizados recursos orçamentários próprios da Secretaria Municipal 
de Obras, Transportes e Serviços.

Esta portaria entra em vigor nesta data, passando a vigorar a exo-
neração a partir de 23.04.2018. Revogam-se as disposições em 
contrário, principalmente o Decreto nº BLB 269/10.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Abril de 2018.

 ____________________________ 
AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nª RH-AM 167/2018
Publicação Nº 1603939

PORTARIA Nº RH- AM 167/2018
EXONERAR A PEDIDO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

Avelino Menegolla
Prefeito Municipal de Xanxerê - Santa Catarina,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica 
Municipal Art. 69 inciso VI e Lei nº HW 1.775/91 Artigo 35.
RESOLVE

EXONERAR a pedido a partir de 23.04.2018, a Servidora Pública 
Municipal, a Sra. ALVANEVE FATIMA MORETTO, brasileira, casada, 
residente e domiciliada nesta cidade de Xanxerê - Santa Catarina, 
portadora do RG: 2.468.415 e CPF nº 777.863.009/53, nomeada 
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conforme Decreto nº AM 024/07 no cargo de PROFESSOR MAGIS-
TÉRIO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação.

O deferimento atende ao requerimento protocolado sob o nº 
0001169/2018 datado de 23.04.2018.

Para fazer frente às despesas decorrentes desta exoneração, serão 
utilizados recursos orçamentários próprios da Secretaria Municipal 
de Educação.

Esta portaria entra em vigor nesta data, passando a vigorar a exo-
neração a partir do dia 23.04.2018. Revogam-se as disposições em 
contrário, principalmente o Decreto nº AM 024/07.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Abril de 2018.
Avelino Menegolla
Prefeito Municipal

PORTARIA Nª RH-AM 169/2018
Publicação Nº 1604094

PORTARIA Nº RH-AM 169/2018

REDUZ CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

AVELINO MENEGOLLA

Prefeito Municipal de Xanxerê/SC.,
No uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Orgânica 
Municipal, Artigo 69 inciso VI e VIII e Lei nº HW 1.775/91, Lei 
Complementar nº BLB 3482/12 e Lei AJG 3680/14. Artigo I ;

Considerando que a Lei AJG 3680/14 em seu artigo I em que os 
servidores municipais, que possuem filho dependente ou pessoa 
sob sua tutela ou curatela, portador de deficiência congênita ou 
adquirida, com qualquer idade, terão sua carga horária semanal 
reduzida à metade, sem prejuízo a remuneração.

RESOLVE

REDUZIR A CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) horas semanais 
para 20 (vinte) horas semanais, por um período de seis meses 
a Servidora Pública Municipal, Sra. MARINA PAULINO MARTINS, 
brasileira, solteira, residente e domiciliada nesta cidade de Xanxe-
rê Santa Catarina, portadora da RG nº 6.226.359-8 e inscrita no 
CPF sob o nº 046.412.719-09, nomeada conforme Decreto nº AM 
166/03 no cargo de EDUCADORA SOCIAL, com 40 (quarenta) ho-
ras semanais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-
se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE XANXERÊ, SC.
Em 23 de Abril de 2018.
AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018
Publicação Nº 1604023

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 / 2018

APROVA, COM RESSALVAS, AS CONTAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE XANXERÊ, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2016.
LENOIR TIECHER
Presidente da Câmara Municipal de Xanxerê, SC
FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara 
Municipal votou e aprovou e ele promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Ficam aprovadas, com ressalvas, as contas da Prefeitura 
Municipal de Xanxerê relativas ao exercício financeiro do ano de 
2016, conforme o relatório do Tribunal de Contas do Estado de SC, 
já que, na sessão legislativa de 16/04/2018, o Projeto de Decreto 
nº 001/2018 pela rejeição não obteve 2/3 dos votos necessários.

Parágrafo Único: Fica estabelecida a seguinte ressalva apontada 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina:

1. Ressalva a existência de Obrigações de despesas liquidadas até 
31 de dezembro de 2012 contraídas pelo Poder Executivo sem a cor-
respondente disponibilidade de caixa de RECURSOS ORDINÁRIOS 
e VINCULADOS para pagamento das obrigações, deixando a des-
coberto DESPESAS ORDINÁRIAS no montante de R$ 107.617,73, 
e DESPESAS VINCULADAS às Fontes de Recursos (FR 01 – R$ 
286.772,40, FR 32 – R$ 18.119,45 e FR 83 – R$ 421.959,84), no 
montante de R$ 726.851,99, que ajustado conforme descrito no 
presente Parecer e Voto, remanesce em R$ 394.390,43, eviden-
ciando o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 
101/2000 (item 9.1.1 relatório 1971/2017 da DMU).

2. Recomenda à Prefeitura Municipal de Xanxerê que, com o en-
volvimento e responsabilização do órgão de controle interno, adote 
providências com vistas a prevenir a ocorrência de novas irregula-
ridades da mesma natureza das registradas no item 9.1.1 do Rela-
tório nº 1971/2017 da DMU.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE XANXERÊ
16 DE ABRIL DE 2018
LENOIR TIECHER
Presidente da Câmara
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Xavantina

Prefeitura

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL N° 004, DE 25 ABRIL DE 2018
Publicação Nº 1603798

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL N° 004, DE 25 ABRIL DE 2018

Edital de Processo Seletivo Simplificado Emergencial para o Cargo de Merendeira em caráter temporário, no quadro de Pessoal na Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso IX do art. 37 
da Constituição Federal, do parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº 002, de 09 de outubro de 2000, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá outras providências e considerando o inciso I do art. 
2º da Lei n° 782/2002, que dispõe sobre a contratação de pessoal temporário para atender necessidade de excepcional interesse dispõe 
público e dá outras providências, torna público, pelo presente Edital, as normas e procedimentos que nortearão o presente Processo Seletivo 
de pessoal a serem admitidos em caráter temporário para atuação na Administração Pública Municipal, e

CONSIDERANDO que a Constituição Federal no art. 6º assevera que dentre outros a educação é um direito social, sendo competência co-
mum aos Municípios proporcionar meios de acesso à educação;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura que a Educação é direito de todos e dever do Estado e que são de relevância pública 
as ações e serviços de educação;

CONSIDERANDO a impossibilidade de interrupção das aulas, sendo obrigatório o preparo e fornecimento de alimentação no horário escolar 
no termo dos art. 4º Inciso VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (9394/96);

CONSIDERANDO que não há Processo Seletivo vigente na municipalidade para os cargos de Merendeira na área da Educação;

CONSIDERANDO o afastamento de servidor(es) efetivo(os), exigindo a contratação de profissional em caráter temporário, e, por esses 
aspectos:

A Prefeitura Municipal de Xavantina/SC realizará Processo Seletivo Simplificado Emergencial por Prova de Títulos, objetivando a contratação 
temporária de profissional na área de pessoal para atuar na Educação, visando:

Dar continuidade as atividades, ações e serviços de educação nas unidades escolares, executados pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes, ofertadas pelo sistema público municipal de Educação, enquanto perdurar o período de afastamento do titular da vaga.

Atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, dispensando o respectivo concurso público, consoante o dispositivo 
no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, com vistas ao atendimento às necessidades de excepcional interesse público deste Mu-
nicípio e com fundamento na Lei Municipal nº Lei n° 782/2002,

Torna público, pelo presente Edital, as normas e procedimentos que nortearão a seleção Pública para contratação em caráter temporário de 
servidor público para ocupar o cargo de merendeira.

1. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

1.1 A documentação deverá ser entregue até o dia 07 de maio de 2018 às 17h00mim no Setor de Recursos Humanos, junto a Prefeitura 
Municipal de Xavantina, situada na Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, n. 163, Centro, Xavantina/SC.

1.1.1 No 08 de maio de 2018, haverá a homologação dos inscritos e classificação.

1.2 O candidato deverá comparecer ao setor responsável indicado no subitem 1.1, para preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, 
munido dos documentos abaixo elencados.

1.3 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia dos documentos abaixo especificados, acompanhados dos originais, para con-
ferência:

1.3.1 Carteira de identidade;
1.3.2 Título de Eleitor;
1.3.3 CPF;
1.3.4 Registro Civil - Certidão de Nascimento ou Casamento;
1.3.5 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
1.3.6 Certificado de Dispensa Militar, para o sexo masculino;
1.3.7 Certidão de regularidade eleitoral;
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1.4 O candidato que apresentar documentação incompleta, terá sua inscrição indeferida.

1.5 A homologação dos inscritos e suas respectivas classificações será publicada na data do subitem 1.1.1 em Edital a ser fixado no átrio da 
Prefeitura Municipal de Xavantina, situado na Rua Prefeito Octavio Urbano Simon, n. 163, Centro, Xavantina/SC, e no site www.xavantina.
sc.gov.br no Link TRANSPARÊNCIA/CONCURSOS e Link ACESSO A INFORMAÇÃO/PROCESSO SELETIVO/EDITAL Nº 004/2018.

2. DAS VAGAS E DA HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

2.1. O cargo, a vaga, a carga horária e remuneração prevista para o presente Edital, são:

Cargo Número de Vagas Carga Horária Semanal Vencimento R$
Merendeira 1+ CR 40 horas R$ 1.408,94

CR = Cadastro de Reserva

2.2 O cargo e a respectiva habilitação mínima exigida, condições de trabalho e atribuições do cargo são a constante na tabela a seguir:

1 – Cargo
Merendeira
2 - Habilitação do Cargo
Conclusão do Ensino Fundamental
3 – Condições de Trabalho
Geral: Estatutário/40 (quarenta) horas semanais.
4 – Recrutamento
I do art. 2º da Lei n° 782/2002, que dispõe sobre a contratação de pessoal temporário para atender necessidade de excepcional interesse dispõe público 
e dá outras providências
5 - Descrição Gerais das Atribuições do Cargo
1. Suprir a demanda de alimentação das crianças, evitando desperdícios, por meio do controle da quantidade de alimentos a ser preparada;
2. Preparar refeições para serem servidas aos educandos nos mais diversos horários:
- recebendo e observando o cardápio estipulado pela nutricionista;
- adotando o método mais adequado para o preparo;
- utilizando temperos específicos;
- atentando-se ao tempo de cocção;
- preocupando-se com aroma, cor, textura e consistência dos alimentos, a fim de torná-los apetitosos às crianças;
3. Preparar e servir os alimentos e bebidas, organizando e disponibilizando os recipientes e ambiente apropriados, de acordo com a necessidade e realida-
de da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está atuando;
4. Zelar pelas condições de saúde dos educandos atendidos pelo seu trabalho, por meio de cuidados com os alimentos:
- utilizando técnicas adequadas para o congelamento e descongelamento de alimentos;
- controlando o prazo de validade dos mesmos;
- guardando e descartando corretamente os alimentos, de modo que não sofram contaminação.
5. Promover a higiene e o bem-estar no ambiente de trabalho:
- limpando e organizando os utensílios, móveis, equipamentos, dependências do depósito, cozinha e outros;
- utilizando-se de acessórios e EPIs pré-determinados (como luvas, touca, avental, entre outros);
6. Cumprir as determinações da Vigilância Sanitária e Medicina do Trabalho, quanto ao uso de vestimentas adequadas para o trabalho na cozinha, bem 
como efetuar a revalidação da carteira de saúde, conforme legislação vigente;
7. Controlar a quantidade e qualidade dos produtos (alimentos, bebidas, utensílios e outros), solicitando a reposição do material e dos alimentos sempre 
que necessário, para que não faltem condições para realizar as refeições;
8. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável;
9. Atender aos servidores, objetivando esclarecer dúvidas, receber solicitações, e buscar soluções para eventuais transtornos;
10. Zelar pela limpeza, organização, segurança e disciplina de seu local de trabalho;
11. Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, de acordo com o alinhamento e planejamento estratégico do Município;
12. Utilizar EPIs para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos competentes, visando garantir a sua segurança e integridade física;
13. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e conforme demanda;
14. Outras atribuições e serviços inerentes ao cargo, inclusive a participação em eventos realizados ou incentivados pelo Município, assim como, outras 
atribuições e serviços definidos em Decreto

3. DA PROVA DE TÍTULO

3.1. A prova de título para o cargo estabelecido no subitem “2.1” do item “2” com peso de 100 % (cem por cento) e se dará mediante os 
seguintes critérios:

3.2. Considera-se títulos e experiência comprovada na área de atuação serão considerados apenas os descritos abaixo devendo os candida-
tos apresentarem os documentos comprobatórios relativos a cada titulação.

TÍTULOS PONTUAÇÃO VALOR
MÁXIMO
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1. Cursos
Certificados de Participação em Cursos, Seminários, Simpósios, Congressos, Oficinas, 
Workshops, relacionados com o cargo e afins, desde que realizados nos últimos 10 (dez) anos 
e que possuam carga horária mínima de 6 (seis) horas por título. Será aceito, também, 01 (um) 
certificado de participação em curso que trate sobre relações humanas ou ética voltada para a 
Administração Pública para cada 10 horas de curso.

0,25 5,00

2. Tempo de Serviço na atividade de Merendeira ou similar, como cozinheira manipuladora de 
alimentos etc. (considerando 01 mês completo). 0,05 pontos por ano 2,00

3. Escolaridade
a) Ensino Médio Completo. ------------- 2,00
b) Ensino Médio Profissionalizante correlato ao cargo. ------------- 2,50
c) Ensino Superior. ------------- 3,00
TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 10,00

3.2.1 Do item “3” – Da Prova de Título do subitem 3.2 deste Edital previsto somente será considerado o de maior valor.

3.3. Certificados/Diplomas e similares de cursos de treinamento, formação e instrução cuja carga horária é definida em dias, considera-se 
para cada dia uma carga horária de 6 (seis) horas.

3.3.1 Na avaliação de Títulos somente serão reconhecidos como documentos válidos aqueles que atendam os seguintes critérios.

Escolaridade: Cursos de Ensino Médio, Ensino Médio Profissionalizante específico as atribuições do cargo e qualquer nível superior.
Tempo de Serviços. Serviço no exercício da atividade de cozinheira/merendeira, comprovado através de carteira de trabalho e previdência social – CTPS, 
ato de nomeação ou designação ou certidão de tempo de serviço e contrato de trabalho realizado tanto no serviço público como privado e/ou alvará de 
licença de localização de estabelcimento.
Cursos de Aperfeiçoamento: Certificados, diplomas ou equivalente relativo a participação em curso de aperfeiçoamento, conclaves, encontros, eventos 
e outros relativo a atividade específica ou similar relacionada a atividade específica de atuação. Não serão computadas como curso de aperfeiçoamento 
horas, ou horas aulas específicas as obtidas em Curso de Graduação e Pós Graduação constante da respectiva grade curricular.

3.3.2 Os documentos previstos nos subitens 3.2 deverão ser entregues em envelope lacrado no qual constará externamente os seguintes 
dados:

Prefeitura Municipal de Xavantina
Edital de Processo Seletivo Público nº 004/2018
Comprovante da Prova de Títulos
Nome ______________

3.3.2.1 Os documentos previstos nos subitens 3.2 deverão ser originais ou autenticados em cartório ou por servidor responsável pela ins-
crição:

3.3.2.2 A autenticação por um servidor deverá ocorrer antes do envelope previsto no subitem 3.3.2 ser lacrado pelo candidato.

3.3.2.3 Qualquer documento não autenticado ou a não existência de carimbo “confere com a original” e assinatura do servidor, serão con-
siderados nulos.

3.3.2.4 Os candidatos que não entregarem o envelope especificado no item 3.3.2 no endereço e data prevista no item 1.1 do presente Edital 
terão o valor 0 (zero) na pontuação da Prova de Títulos e Tempo de Serviços.

3.3.3. É vedado as repartições públicas da Prefeitura Municipal a fazer cópias da documentação para participação do presente Edital, com 
exceção aos documentos que ela mesma expede.

4. DA CLASSIFICAÇÃO:

4.1 A classificação dar-se-á por ordem decrescente de notas obtidas pelos candidatos na prova escrita e de títulos, para as vagas indicadas 
no subitem 2.1.

4.2 Para as médias das notas serão consideradas até duas casas depois da vírgula.

4.3 No caso de empate entre dois ou mais candidatos serão utilizados os seguintes critérios de desempate, por ordem:

4.2.1 Maior Escolaridade na área específica do cargo (item “3” do subitem 3.2, deste Edital).

4.2.2 Maior número de Pontos obtidos nos Cursos (item “1” do subitem 3.2, deste Edital).

4.2.3 Maior Escolaridade (item “3” do subitem 3.2, deste Edital).
4.2.4 Maior Tempo de Serviço na atividade de Merendeira ou similar (item “2” do subitem 3.2, deste Edital).
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4.2.5 Idade mais elevada.

4.2.6. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por meio de sorteio em 
ato público, em local, data e horário definido pela Comissão Organizadora e na presença dos candidatos

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. A entrega da documentação implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições estabelecidas no 
presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.

5.2. A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados posteriormen-
te, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas 
esferas administrativa, cível e penal.

5.3. A validade do presente Processo Seletivo será 2 (dois) anos.

5.4 Este Edital terá validade a partir de sua publicação.

Xavantina/SC, 25 de Abril de 2018.
ENOIR FAZOLO
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 25 de abril de 2018

FICHA DE INSCRIÇÃO

REQUERIMENTO PARA CANDIDATO

Nº Protocolo (reservado exclusivamente para o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Xavantina):
DADOS DA INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO Nº 004/2018

Nº de Inscrição Cargo Pretendido

Merendeira

Entidade

Prefeitura Municipal de Xavantina/SC
Nome do Candidato

Endereço Completo (rua, nº bairro) Cidade UF

CEP Endereço Eletrônico - e-mail

DDD-Telefone Celular Nome da Mãe Data Nascimento

CPF Sexo Nº RG Órgão Exp. Data de Expedição da RG

Nestes Termos
Pede Deferimento

Xavantina/SC, em ______ de __________________de 2018

Nome e assinatura do Candidato
Reservado para o Protocolo

Xavantina/SC, em ______de ________________de 2018.

Nome (carimbo) e assinatura do Responsável
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Xaxim

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N° 
049/2018 - PREGÃO N° 021/2018

Publicação Nº 1603392

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 049/2018
EDITAL: Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 021/2018
TIPO: Menor preço por item
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de luminárias públi-
cas e refletores de LED para manutenção da iluminação pública do 
Município de Xaxim/SC
Entrega dos Envelopes: até às 08h30min do dia 10 de maio de 
2018
Abertura dos Envelopes: 09h00min do dia 10 de maio de 2018
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte en-
dereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda à Sexta, das 08h 
às 11h45min e das 13h30min. às 17h30min, pelo fone (0**49) 
3353.8201 ou na pagina eletrônica do município www.xaxim.sc.
gov.br.
Xaxim (SC), 25 de abril de 2018. ADRIANO IVO BORTOLANZA. 
Prefeito Municipal em Exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
050/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

Publicação Nº 1603824

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 050/2018
EDITAL: Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 022/2018
TIPO: Menor preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios 
destinados à manutenção do programa de merenda escolar desen-
volvido pela Secretaria de Educação do Município de Xaxim.
Entrega dos Envelopes: até às 14h00min do dia 10 de maio de 
2018
Abertura dos Envelopes: 14h30min do dia 10 de maio de 2018
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte en-
dereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda à Sexta, das 08h 
às 11h45min e das 13h30min. às 17h30min, pelo fone (0**49) 
3353.8201 ou na pagina eletrônica do município www.xaxim.sc.
gov.br.
Xaxim (SC), 25 de abril de 2018. ADRIANO IVO BORTOLANZA. 
Prefeito Municipal em exercício.

Decreto 115
Publicação Nº 1603334

DECRETO Nº. 115/2018.

Exonera servidor municipal por aposentadoria por invalidez e dá 
outras providências

O Prefeito Municipal de Xaxim em exercício – Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 

Inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 
26 de dezembro de 1994 e suas alterações e considerando aposen-
tadoria por invalidez junto ao INSS.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, por aposentadoria por invalidez, a partir de 
01 de abril de 2018, a servidora municipal ODETE FERREIRA ORTI-
GARA, ocupante do cargo de provimento efetivo de COZINHEIRA, 
portadora da matrícula 4745, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
deste município de Xaxim – SC.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de abril de 2018.
Adriano Ivo Bortolanza
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado em data supra

Ivanez Carla Zanella Negri
Diretora de Recursos Humanos

Decreto 117
Publicação Nº 1603336

DECRETO Nº. 117/2018.

Exonera servidor municipal por aposentadoria e dá outras provi-
dências

O Prefeito Municipal de Xaxim em exercício – Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 
26 de dezembro de 1994 e suas alterações e considerando aposen-
tadoria junto ao INSS conforme benefício nº. 169.592.717-3.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, por aposentadoria, a partir de 30 de abril 
de 2018, o servidor municipal JUAREZ LUIZ BARELLA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 
portador da matrícula 1026, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste 
município de Xaxim – SC.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de abril de 2018.
Adriano Ivo Bortolanza
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado em data supra

Ivanez Carla Zanella Negri
Diretora de Recursos Humanos

http://www.xaxim.sc.gov.br
http://www.xaxim.sc.gov.br
http://www.xaxim.sc.gov.br
http://www.xaxim.sc.gov.br
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Decreto 118
Publicação Nº 1603338

DECRETO Nº. 118/2018.

Exonera servidor municipal por aposentadoria e dá outras provi-
dências

O Prefeito Municipal de Xaxim em exercício – Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 
26 de dezembro de 1994 e suas alterações e considerando aposen-
tadoria junto ao INSS conforme benefício nº. 180.807.558-4.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, por aposentadoria, a partir de 30 de abril 
de 2018, o servidor municipal LEONEL ZIN, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de OPERADOR, portador da matrícula 4711, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste município de 
Xaxim – SC.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de abril de 2018.
Adriano Ivo Bortolanza
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado em data supra

Ivanez Carla Zanella Negri
Diretora de Recursos Humanos

Decreto 119
Publicação Nº 1603339

DECRETO Nº. 119/2018.

Exonera servidor municipal por aposentadoria e dá outras provi-
dências

O Prefeito Municipal de Xaxim em exercício – Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 
26 de dezembro de 1994 e suas alterações e considerando aposen-
tadoria junto ao INSS conforme benefício nº. 179.420.791-8.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, por aposentadoria, a partir de 30 de abril de 
2018, o servidor municipal DANILO LUNARDI, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de OPERADOR, portador da matrícula 2110, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, deste município de Xaxim – SC.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 23 de abril de 2018.
Adriano Ivo Bortolanza
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado em data supra

Ivanez Carla Zanella Negri
Diretora de Recursos Humanos

Decreto 122
Publicação Nº 1603340

DECRETO Nº. 122/2018.

Exonera servidor municipal efetivo a pedido e dá outras providên-
cias

O Prefeito Municipal de Xaxim em exercício – Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Inciso VI do Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 
26 de dezembro de 1994 e suas alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 24 de abril de 2018, 
a servidora municipal ROSANGELA BRAGA DOS SANTOS, ocupan-
te do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, portadora da matrícula 5777, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, deste município de Xaxim – SC.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de abril de 2018.
Adriano Ivo Bortolanza
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado em data supra

Ivanez Carla Zanella Negri
Diretora de Recursos Humanos

EXTRATO DO CONTRATO DE N.0042/2018
Publicação Nº 1603245

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0042/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAXIM
CONTRATO: FRANCISCA NAZARE TRAJANO 01179166337
Objeto: contratação de empresa para desenvolver atividades nas 
modalidades de artesanato para atendimento a adolescentes, ho-
mens e mulheres na área de saúde mental junto ao CAPS e in-
formática para atendimento a crianças, adolescentes e mulheres 
participantes dos programas desenvolvidos pelo SCFV e CEACA
Valor total: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos)
Dotação: 3.3.90.39.05.00.00.00 (96,17/2018)
Vigência: 24/04/2018 à 31/12/2018
Processo de Licitação: Processo de Licitação n° 042/2018, modali-
dade Pregão Presencial Nº. 017/2018
Xaxim, 24 de Abril de 2018. ADRIANO IVO BORTOLANZA. Prefeito 
Municipal em exercício.

EXTRATO DO CONTRATO DE N.0043/2018
Publicação Nº 1603248

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0043/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAXIM
CONTRATO: XAXIM INFORMATICA LTDA
Objeto: contratação de empresa para desenvolver atividades nas 
modalidades de artesanato para atendimento a adolescentes, 
homens e mulheres na área de saúde mental junto ao CAPS e 
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informática para atendimento a crianças, adolescentes e mulheres 
participantes dos programas desenvolvidos pelo SCFV e CEACA
Valor total: R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)
Dotação: 3.3.90.39.05.00.00.00 (96,17/2018)
Vigência: 24/04/2018 à 31/12/2018
Processo de Licitação: Processo de Licitação n° 042/2018, modali-
dade Pregão Presencial Nº. 017/2018
Xaxim, 24 de Abril de 2018. ADRIANO IVO BORTOLANZA. Prefeito 
Municipal em exercício.
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DECRETO N° 120/2018
Publicação Nº 1603110
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Zortéa

Prefeitura

DECRETO Nº 038/2018 - DECRETA PONTO FACULTATIVO – DIA 30 DE ABRIL DE 2018.
Publicação Nº 1603042

DECRETO Nº 038/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018.
DECRETA PONTO FACULTATIVO – DIA 30 DE ABRIL DE 2018.

ALCIDES MANTOVANI, PREFEITO MUNICIPAL DE ZORTÉA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal:

DECRETA

Art. 1º - Ponto Facultativo em todas as repartições públicas municipais no dia 30/04/2018, em virtude do feriado do Dia do Trabalhador no 
dia 01/05/2018.

§ Primeiro – A Secretaria Municipal de Saúde deverá manter Plantão com um motorista para ambulância.

§ Segundo – A Secretaria Municipal de Educação deverá seguir calendário letivo de 2018, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ALCIDES MANTOVANI
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e publicado o presente Decreto em 25 de abril de 2018.

BIRAJARA CESAR DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO EDITAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2018.
Publicação Nº 1603549

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0029/2018
Pregão Presencial Nº 0014/2018

OBJETO: Aquisição de 1 (uma) Escavadeira Hidráulica,1 (um) Rolo Compactor Vibratório e 2 (dois) Caminhões Caçamba zero quilômetro, 
para uso da Secretaria de Infraestrutura do Município de Zortéa-SC, cujas especificações encontram-se detalhadas no Anexo VII do Edital.
ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA: Os Envelopes de Propostas e Documentos deverão ser obrigatoriamente protocolados no Setor de 
Protocolo até às 09h00min, para abertura da Sessão às 09h05min do dia 11/05/2018 (Sexta-Feira).
CREDENCIAMENTO: Os documentos de Credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entre-
gues na hora da abertura da sessão.
Menor Preço por item
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL: Sala de Licitações, junto à Prefeitura, com endereço na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, 
Centro, Município de Zortéa/SC.
Horário: Das 8h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min.
Telefone: (049) 3557-2018, (049) 3557-2019.
No sítio: www.zortea.sc.gov.br

Zortéa-SC, 26 de Abril de 2018.
Alcides Mantovani
Prefeito Municipal

http://www.zortea.sc.gov.br
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Associações

amauC

CONTRATO CONSIMPLES  INTEGRADO - GIL GOSS 
2018

Publicação Nº 1603672

CONTRATO DE CESSÃO E USO DE PROGRAMA DE PROCESSSA-
MENTO
ELETRÔNICO DE DADOS DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FIS-
CAIS DE
EMPRESAS NORMAIS E DO SIMPLES NACIONAL – CONSIMPLES E 
MÓDULOS COMPLEMENTARES

CEDENTE: Empresa GOSS E GOSS LTDA, CNPJ 79 521 779/0001-
40, com sede na Rua do Comércio, 273 na cidade de Concórdia, 
Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu procu-
rador senhor GIL GOSS, brasileiro, casado, Engenheiro Agrimensor, 
inscrito no CPF sob nº 343.723.349-15, portador da cédula de iden-
tidade nº 4.134.923 SSP/SC, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da empresa.

CESSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URU-
GUAI CATARINENSE – AMAUC, CNPJ nº 83.222.034/0001-58, com 
sede na rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar – Edifício Mirage 
Offices, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representada pelo Presidente, senhor EDENILSON CANALLE – 
Prefeito do Município de Seara, Estado de Santa Catarina.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O Presente contrato tem por objetivo a contratação de Programa 
de Processamento Eletrônico de Dados de Informação Econômicas 
e Fiscais de empresas normais e do Simples Nacional denominado 
CONSIMPLES, para ser utilizado por todos os Municípios que inte-
gram a AMAUC, conforme descrição técnica estabelecida no Anexo 
I, do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA CESSÃO

O CEDENTE, representante com exclusividade para o território na-
cional do programa descrito no objeto deste instrumento, confor-
me Contrato de Cessão de Direito a Comercializar o Uso de Pro-
grama de Processamento de Dados por Computador – Anexo II, 
autoriza a CESSIONÁRIA a implantar nos municípios da AMAUC o 
referido programa.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FINALIDADE DO PROGRAMA

O programa tem por objetivo processar informações tributárias, 
fiscais e econômicas fiscais de interesse dos Municípios que forma-
lizarem adesão em contrato de rateio com o CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

O CEDENTE obriga-se:

I – garantir o processamento das informações dos usuários finais 
do programa contratado pelo CESSIONÁRIO;

II – garantir a disponibilização das informações processadas pelo 
programa aos usuários finais, via WEB mediante uso de senha;

III – manter sigilo absoluto das informações disponibilizadas e pro-
cessadas exceto aos usuários finais credenciados pela autoridade 
municipal ou pela AMAUC;

IV – garantir a disponibilização de provedor para alojamento do 
programa de processamento de dados com acesso via web para os 
usuários credenciados pelo representante podendo ser acessados 
pela home page dos usuários finais;

V – garantir a permanente manutenção no ar o programa e em 
funcionamento.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO

O CESSIONÁRIO obriga-se:

I – auxiliar no transporte técnico sobre o uso do sistema aos Mu-
nicípios usuários;

II – orientar os usuários a baixar arquivos via upload para fins de 
processamento;

III – efetuar o pagamento ao CESSIONÁRIO dos valores pactuados 
na cláusula sexta deste instrumento, via depósito bancário.

CLÁUSULA SEXTA
DO VALOR, CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Para a consecução do objetivo deste contrato, a CESSIONÁRIA se 
pagará ao CEDENTE o valor total de R$ 88.040,00, dividido em 
10 (dez) parcelas mensais de R$ 8.804,00 (Oito mil, oitocentos e 
quatro reais), até o dia 10 (dez) o mês subsequente à utilização do 
Programa pelos Municípios da AMAUC.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS MELHORIAS EFETUADAS NO PROGRAMA

As melhorias feitas por iniciativa dos proprietários intelectuais do 
CONSIMPLES não serão objeto de alteração do valor contratual. No 
caso de alteração solicitada por usuário final ou pela CESSIONA-
RIA, havendo custo, o valor será acordado entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA
DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente contrato terá duração de 10 (dez) meses, a partir da 
assinatura, podendo ser prorrogado em comum acordo entre as 
partes, mediante termo aditivo. Havendo prorrogação o contrato 
será reajustado pelo INPC.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido:

I – por iniciativa de qualquer uma das partes, devendo comunicar 
a outra com antecedência mínima 90 dias;

II – pelo atraso do pagamento das parcelas referidas na clau-
sula quinta, quando superior a 30 (trinta) dias, ou pela falta de 
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processamento de informações por parte do CESSONÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Concórdia, Estado de Santa Ca-
tarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 
duas vias, de igual teor e forma, mediante testemunhas nomina-
das.

Concórdia SC, 28 de fevereiro de 2018.

GIL GOSS ADENILSON CANALLE
GOSS E GOSS LTDA AMAUC
CEDENTE CESSIONÁRIO

Testemunhas:

Roberto Kurtz Pereira Rafael Nicolli
220.662.849-04 051.826.729-69

CONTRATO CONSULTORIA HUMBERTO LUIZ 
DALPIZZOL 2018

Publicação Nº 1603677

CONTRATO Nº 01/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O 
COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA 
AMAUC

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URU-
GUAI CATARINENSE - AMAUC, CNPJ 83.222.034/0001-58, com 
sede no 12º Andar Ed. Mirage Offices, Rua Marechal Deodoro, 
772, CEP 89700-905, neste ato representada pelo seu Presiden-
te Sr. EDEMILSON CANALE – Prefeito do Município de Seara, CPF 
369.691.099-68.
CONTRATADO: HUMBERTO LUIZ DALPIZZOL, brasileiro, solteiro, 
advogado, especialista em Administração de Recursos Humanos, 
portador da carteira de identidade 1.912.010 SSP/SC, inscrito no 
CPF 543.680.659-72 e Registro na OAB/SC nº 1.588, residente em 
Linha Aparecida, município de Videira, Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
DO OBJETO

1. As partes acima qualificadas resolvem afirmar o presente contra-
to de Prestação de Serviços Profissionais PARA ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O COLEGIADO DE SE-
CRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMAUC, que se regerá 
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2. O CONTRATADO se obriga:

2.1 - Prestar assessoria ao Colegiado de Secretários Municipais de 
Educação da AMAUC, nos seguintes trabalhos:

2.2 - Coordenar as reuniões mensais do colegiado, de forma pre-
sencial na sede da AMAUC, incluindo na pauta todos os assuntos 
e atualizações pertinentes a legislação, programas e projetos do 

âmbito da Educação Nacional;

2.3 - Repassar aos Secretários todas as informações e orientações 
oriundas da UNDIME Nacional e UNDIME-SC, FECAM, MEC e de-
mais órgãos institucionais;

2.4 - Promover a integração das Secretarias Municipais de Educa-
ção, a formação continuada dos professores das respectivas redes;

2.5 - Organizar grupos de estudos e implantar propostas pedagó-
gicas para região da AMAUC, Seminários Regionais de Educação, 
fortalecendo a parceria entre os municípios para fins de propiciar 
economia de recursos e acesso a todos os municípios associados, 
do menor ao maior município;

2.6 - Fortalecer o Colegiado de Educação da AMAUC, levando men-
salmente as reuniões palestras na temática da gestão, financia-
mento da educação, organização das redes de ensino, qualidade, 
orçamento, Sistema Municipal de Ensino, neurociência, práticas 
inovadoras de ensino aprendizagem, novas tecnologias, dentre ou-
tros.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS OBIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3. A CONTRATRANTE deverá:

3.1 - Disponibilizar local para as reuniões com os equipamentos 
necessários para execução do serviço pelo CONTRATADO;

3.2 - interceder junto aos Municípios para que participem das reu-
niões, forneçam as informações solicitadas pelo CONTRATADO;

3.3 - Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos neste con-
trato, responsabilizando-se pela arrecadação do recurso financeiro 
junto aos Municípios da AMAUC.

CLÁUSULA QUARTA
DO VALORE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 Pela prestação dos serviços de que trata o presente contra-
to o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor total de R$ 
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), pagos em 12 (doze) 
parcelas mensais de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a 
partir da assinatura deste contrato, mediante apresentação pela 
CONTRATADA do documento hábil para o pagamento.

4.2. As despesas decorrentes de locomoção até a sede da CON-
TRATANTE, alimentação, hospedagem, encargos legais referen-
tes à consultoria, serão de inteira e exclusiva responsabilidade do 
CONTRATADO.

CLÁUSULA QUINTA
DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 O prazo de execução da Assessoria Técnica, objeto deste con-
trato será de 12 (doze) meses, a contar da data de aprovação dos 
termos do presente contrato e a respectiva assinatura, por parte 
do CONTRATANTE

CLÁUSULA SEXTA
DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

6.1 Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, des-
de que, avise a outra com antecedência mínima de 10 dias.

6.2 No caso de desistência por parte do CONTRATANTE de realizar 
a totalidade da assessoria ou, for rescindido o presente contrato 
por solicitação do CONTRATANTE, será devido o valor proporcional 
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ao trabalho já realizado, independente do andamento da prestação 
do serviço.

6.3 O inadimplemento ou o atraso no pagamento da remuneração 
devida ao CONTRATADO, implicará ao CONTRATANTE a obrigação 
de suportar, além do valor principal devido e corrigido monetaria-
mente, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% sobre o valor 
principal atualizado.

6.4 O CONTRATANTE se exime dos encargos descritos no item 6.3, 
quando a inadimplência ou mora se der em virtude dos atrasos ou 
da não prestação da assessoria pelo CONTRATADO.

6.5 A parte que infringir quaisquer das cláusulas e condições aqui 
ajustadas, dará direito a parte adversa de considerar rescindido de 
pleno direito o presente contrato, independente de aviso ou notifi-
cação, sem prejuízo de perdas e danos.

CLAUSULA SÉTIMA
DO PRAZO DE VALIDADE

7.1 O presente instrumento terá validade pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 O CONTRATANTE, desde já, autoriza O CONTRATADO, solicitar 
e reproduzir material de pesquisa e informações, em cada municí-
pio, necessários à execução do serviço de assessoria técnica.

8.2 O CONTRATADO, em conformidade com as normas éticas de 
sua profissão, manterá sigilo absoluto das informações que lhe fo-
rem transmitidas pelo CONTRATANTE ou pelos Municípios.

8.3 As partes poderão celebrar aditamentos a este instrumento, 
para ajustar situações novas e, ou, não previstas no contrato.

8.4 Aos casos não previstos nesse contrato, aplicam-se subsidiaria-
mente as disposições do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA
DO FORO
9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Concordia, SC, sede da 
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer questões decorrentes desde 
contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemu-
nhas, que igualmente firmam o presente.

Concordia/SC, 02 de janeiro de 2018.

CONTRATANTE

EDEMILSON CANALE
Presidente - AMAUC

CONTRATADA

HUMBERTO LUIZ DALPIZZOL
Advogado

Testemunhas:
RAFAEL NICOLLI
CPF: 051.826.729-69

NEUSA POLETTO PUCCI
CPF: 401.617.199-04

Visto:

Roberto Kurtz Pereira
OAB/SC 22.519

CONTRATO CONTABILIDADE ANGONESE  PICININI 
2018

Publicação Nº 1603683

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS

CONTRATANTE: AMAUC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
ALTO URUGUAI CATARINENSE, Entidade Privada sem fins lucra-
tivos, com sede a Rua Marechal Deodoro 772, 12º Andar, Centro, 
Município de Concórdia –SC, neste ato Representado por Seu Pre-
sidente o Sr. Edemilson Canale, Prefeito do Município de Seara/SC, 
Portador do CPF nº 369.691.099-68, daqui por diante Denominado 
de CONTRATANTE;

CONTRATADO: ANGONESE & PICININI CONTABILIDADE E ASSES-
SORIA, Empresa Privada, com sede a Rua Valdemar Schneider, 
01, Centro, Município de Peritiba, Inscrita junto ao CNPJ sob o nº 
07.874.478/0001-90, com nome fantasia de Confiança Assessoria 
Contábil, neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. 
Vanderlei Roberto Picinini, Brasileiro, Contador, inscrito junto ao 
CREA/SC sob o nº 023.918Carteira de Identidade nº 3.238.282 
SSP/SC C.P.F. nº 907.495.619-04, daqui por Diante denominado de 
CONTRATADO.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o 
presente Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Contábil 
e de Controle Interno, que se regerá pelas cláusulas seguintes e 
pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos 
no presente:
Cláusula 1ª. Do Objeto: O objeto do presente contrato a presta-
ção se serviços pelo CONTRATADO a AMAUC (CONTRATANTE) dos 
serviços de Assessoria Contábil, de Licitações, Controle Interno e 
outras, em especial:
Atividades na Amauc
- Responsabilidade técnica pela Contabilidade da Amauc, Consórcio 
Lambari, CIS AMAUC, Comitê da Bacia Hidrográfica do Jacutinga, 
Avauc e outros que a Associação vier a coordenar;

- Suporte telefônico, esclarecimento de dúvidas, elaboração de 
contratos de rateio, cálculos e outras tarefas correlatas a atividade 
contábil que se fizerem necessárias para a Associação e Consórcios 
Públicos dos quais a associação seja parceira;

- Elaboração de Editais e realização de procedimentos licitatórios 
para a Amauc e Consórcios para aquisição de insumos, produtos 
diversos e contratações de serviços sempre que se fizer necessário.

- Participação na organização de eventos como os Jogos da Amauc 
(JISA) auxiliando na organização e realização do evento.

- Participação em reuniões, assembléias e demais atividades quan-
do for necessário.

Suporte aos Colegiados
- Participação como representante da Amauc nas reuniões e traba-
lhos junto ao Colegiado Estadual de Secretários de Administração, 
Contadores e Controladores Internos e junto ao Colegiado de Se-
cretários de Finanças;

- Coordenação e realização de reuniões com o Colegiado Regional 
de Secretários de Administração, Contadores e Controladores In-
ternos da Amauc

Suporte aos Municípios
- Suporte telefônico, via internet, e-mail e outras ferramentas para 
os Municípios da Amauc, inclusive com acesso remoto quando for 
necessário para esclarecimento de dúvidas, pareceres e orienta-
ções, elaboração de modelos de documentos, editais e tudo que 
se fizer necessário.
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Cláusula 2ª. Da Carga Horária: O serviço ora contratado será pres-
tado conforme a demanda, podendo ser a distância e na sede da 
Amauc conforme a necessidade, sendo que o controle da carga ho-
rária e dos trabalhos realizados será feito mediante apresentação 
de relatório de atividades.

Cláusula 3ª. Da Duração do Contrato: O presente Contrato terá 
validade por uma ano a partir da data de assinatura, podendo ser 
renovado mediante acordo entre as partes.

Cláusula 4ª. Das Obrigações da Contratante:
- Efetuar o Pagamento dos serviços contratados;
- Fiscalizar e Acompanhar a execução dos serviços;
- Disponibilizar o uso de veículo para deslocamentos externos sem-
pre que necessário e ajustado entre as partes;
- indicar as datas de realização de reuniões e assembléias para 
participação;

Parágrafo Único. Quando o Contratado precisar deslocar-se por 
razões de trabalho o Contratante reembolsará as despesas com 
Locomoção, estadia e alimentação, e ainda, quando o mesmo uti-
lizar veículo próprio será pago despesas com Quilometragens pela 
tabela utilizada pelo Contratante.

Cláusula 5ª. Das Obrigações do Contratado:

- Prestar os serviços objeto deste contrato de acordo com as nor-
mas legais vigentes;
- Prestar serviços de qualidade e confiabilidade, dentro dos parâ-
metros legais, responsabilizando-se por suas indicações e parece-
res sempre em conformidade com as normas éticas do conselho de 
contabilidade, Tribunal de Contas e perante as normas e preceitos 
da Amauc.
- Fornecer mensalmente relatório de atividades com horários e ta-
refas realizados;

Cláusula 6ª. Do Preço e das condições de Pagamento;

O serviço contratado no presente instrumento será remunerado 
pela quantia de R$ (21.600,00) (vinte e um e seiscentos reais), 
divididos em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas de 
1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a serem pagas sempre até o 
5º dia do mês subseqüente aos serviços prestados, pagos através 
emissão de nota fiscal.

No mês de junho e dezembro de cada exercício o CONTRATADO 
terá direito a receber adicional equivalente a 50%(cinquenta por 
cento) do valor da parcela mensal, tendo em vista o acréscimo de 
serviços ocorridos em decorrência da elaboração dos Projetos de 
Leis (PPA/LDO/LOA) e acertos contábeis de final de exercício.

Cláusula 7ª. Do reajuste

O presente contrato será reajustado anualmente com base no índi-
ce IGPM ou qualquer outro que venha a substituí-lo, podendo ser 
atualizado anualmente a qualquer tempo por eventuais mudanças 
contratuais em comum acordo pelo fato do possível acréscimo de 
serviços.

Cláusula 8ª. Da Rescisão do Contrato

O presente contrato poderá ser rescindido em comum acordo ou 
unilateralmente por qualquer uma das partes, desde que haja co-
municação formal por escrito no prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias, ou não cumprimento das cláusulas contratuais.

Cláusula 9ª. Das Multas Contratuais

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto 
ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do 
presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 
1% ao mês e correção monetária.

A parte que descumprir qualquer uma das cláusulas do presente 
instrumento ou não comunicar por escrito a rescisão ou efetuá-la 
de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto na cláusula 
oitava deverá pagar uma multa de 20% do valor do saldo do con-
trato para a outra parte.

Cláusula 10. Das Alterações Contratuais.

Qualquer alteração, modificação, complementação, ou ajuste, so-
mente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporada 
ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assina-
do pelas partes contratantes.
Cláusula 11. Do Foro
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, 
as partes elegem o foro da comarca de Concórdia / SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ins-
trumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) 
testemunhas.

Concórdia / SC em 02/01/2018.

EDEMILSON CANALE
AMAUC
Presidente

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Angonese & Picinini Contabilidade
Contratado

Testemunhas
RAFAEL NICOLLI
CPF: 051.826.729-69

ROBERTO KURTZ PEREIRA
CPF: 220.662.849-04

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KRYSTALL  
MINERAÇÃO E  MEIO AMBIENTE LTDA 2018

Publicação Nº 1603690

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de 
Serviços, de um lado a AMAUC, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, estabelecida a rua Marechal 
Deodoro, 772, 12º andar, Edifício Mirage Office, centro, no municí-
pio de Concórdia/SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.222.034/0001-58, 
neste ato representada pelo seu Presidente, senhor EDEMILSON 
CANALE, Prefeito do Município de Seara – SC, Portador do CPF nº 
369.691.099-68 , doravante denominado simplesmente CONTRA-
TANTE, e do outro lado a Empresa KRYSTALL MINERAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE LTDA, situada à à rua Honorato Ramos 188, Centro, 
Lages/SC, inscrita no CNPJ sob nº 05.371.362/0001-02, neste ato 
representada pelo seu sócio-proprietário, SR. MAURI DRECKMANN, 
brasileiro, casado, Engenheiro de Minas, CPF 243.036.740/87, cé-
dula de identidade 3008545927, expedida pelo SSP/RS registrado 
no CREA/SC sob o no 18704, residente e domiciliado no mesmo 
endereço, doravante denominado de CONTRATADO, tem entre si 
contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Por força deste instrumento, o CONTRATADO compromete-se a 
prestar assessoria na orientação dos trabalhos efetuados nos mu-
nicípios da CONTRATANTE, prestando todas as informações neces-
sárias à extração funcional nas cascalheiras, responsabilizando-se 
tecnicamente perante o CREA, DNPM e FATMA, bem como provi-
denciar junto aos respectivos órgãos à documentação necessária à 
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legalização dás áreas de interesse dos municípios.

CLÁUSULA SEGUNDA: CARGA HORÁRIA

A assessoria implicará na prestação do serviço junto aos municípios 
da AMAUC, num total de 36 (trinta e seis) horas mensais, onde o 
contratado deverá prestar o serviço na terceira semana do mês, de 
terça-feira à sexta-feira, junto aos municípios que solicitaram os 
serviços ou junto a AMAUC.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR MENSAL

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor mensal de R$ 
3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais), até o décimo quinto 
dia útil subseqüente à prestação de serviços, mediante a nota fiscal 
de prestação do serviço e relatório dos serviços executados.

CLÁUSULA QUARTA: DAS NORMAS DE SEGURANÇA

No período em que estiver executando seus serviços junto ao CON-
TRATANTE, o CONTRATADO deve sujeitar-se às normas internas 
daquela no que tange a segurança e utilização dos EPIS e outros.

CLÁUSULA QUINTA: DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato tem início em 02 de abril de 2018, pelo perí-
odo de um ano, podendo ser renovado em comum acordo entre 
as partes.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO

É facultado para ambas as partes a sua rescisão, desde que pre-
viamente comunicado por escrito com uma antecedência de trinta 
dias, sem qualquer direito a indenização pela outra parte.

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes elegem o Foro da cidade de Concórdia, estado de Santa 
Catarina, para a solução de quaisquer divergências ou conflitos 
oriundos da presente relação contratual, declinando expressamen-
te qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Estando de acordo com o presente contrato, em todas as cláusulas 
e condições, o CONTRATANTE e o CONTRATADO o assinam em 
três vias de igual teor e na presença de duas testemunhas.

Concórdia, SC, 02 de abril de 2018

---------------------------------------------
EDEMILSON CANALE
Presidente da AMAUC
CONTRATAMTE

--------------------------------------------
KRYSTALL MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA
MAURI DRECKMANN
Engenheiro de Minas – CREA/SC 018704-2

TESTEMUNHAS

RAFAEL NICOLLI   ROBERTO KURTZ PEREIRA
CPF: 051.826.729-69  CPF: 220.662.849-04

CONTRATO VALDECIR AFONSO MUNARETTO 
2017_2018

Publicação Nº 1603695

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CON-
SULTORIA
CONTÁBIL DO MOVIMENTO ECONÔMICO

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URU-
GUAI CATARINENSE - AMAUC, CNPJ, 83.222.034/0001-58, com 
sede no 12º Andar Ed. Mirage Offices, Rua Marechal Deodoro, 
772, CEP 89700-905, neste ato representada pelo seu Presidente 
Sr. KLEBER MERCIO NORA – Prefeito do Município de Jaborá, CPF 
612.781.069-87, CI 2.140.723.
CONTRATADO: VALDECIR AFONSO MUNARETTO, CPF 182860119-
53, RG 364.283, registrado no CRC SC-010282/O-8, residente e 
domiciliado na Rua Maestro Serafim Silva, 978, Bairro Coloninha, 
CEP 88906-724, cidade de Araranguá SC.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o pre-
sente Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Contábil do 
Movimento Econômico dos Municípios filiados a contratante, que 
se regerá pela legislação e demais normas pertinentes à matéria 
e pelas cláusulas e condições descritas no presente instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de 
apoio administrativo para acompanhamento e assessoramento nos 
trabalhos de fixação do índice de participação dos Municípios Fi-
liados a AMAUC no Valor Adicionado Fiscal do Estado de Santa 
Catarina, para definir a participação no produto da arrecadação Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Intermunicipal e Interestadual e Comunicação - ICMS, 
que compete aos Municípios.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

2.1 - A CONTRATADA prestará apoio técnico e assessoria contábil 
– movimento econômico para a CONTRATANTE, e aos servidores 
municipais vinculados aos municípios que integram a AMAUC, para 
execução dos seguintes serviços:

I – acompanhamento do índice de participação do Município no 
produto da arrecadação do ICMS;

II - revisão dos valores informados pelos contribuintes na Decla-
ração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME e 
Programa Gerador da Arrecadação do Simples Nacional;
III - conferência e verificação de inconsistências nas Declarações 
de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME e Progra-
ma Gerador da Arrecadação do Simples Nacional;

IV - declarações elaboradas com inconsistências para que este in-
time os contribuintes para regularizar os lançamentos fiscais e a 
devida substituição das DIMEs;

V - levantamento das informações necessárias para que o Municí-
pio formalize as impugnações de valores inconsistentes declarados 
nas DIMEs junto a Secretaria de Estado da Fazenda;

VI - formalização dos processos de impugnações de valores incon-
sistentes declarados nas DIMEs;

VII - conferência dos ajustes automáticos realizados pela Secreta-
ria Estadual da Fazenda nas declarações apresentadas pelos contri-
buintes, para fins de apuração do valor adicionado;
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VIII - levantamento de situações especiais que levam a perda de 
valor adicionado dos Municípios, como o tratamento tributário di-
ferenciado, regimes especiais de tributação e situações especiais 
previstas na legislação estadual;

IX - análise das empresas mantidas na malha de auditoria do mo-
vimento econômico de Santa Catarina pela Secretaria da Fazenda 
do Estado de Santa Catarina;

X - procedimentos necessários para produção de comprovações 
necessárias para recuperação e manutenção de valores adiciona-
dos excluídos nas auditorias realizadas pela Secretaria da Fazenda 
do Estado;

XI – elaboração de defesas de valor adicionado na fase de auditoria 
do Movimento Econômico de Santa Catarina;

XII - impugnações de valor adicionado, recursos administrativos e 
defesas de citações de débito de Valor Adicionado;

XIII - conferência dos resultados de julgamentos singulares sobre 
impugnações e recursos sobre Valor e Adicionado;

XIV - estimular os servidores que atuam na área de Valor Adicio-
nado no acompanhamento e controle das fases dos serviços para 
a homologação do IPM no Estado de Santa Catarina, em especial 
no valor adicionado dos Municípios da Associação, e prepará-los 
para a execução de trabalhos a serem realizados na Secretaria de 
Estado da Fazenda, como manifestações orais em defesas de valor 
adicionado e reuniões técnicas, quando solicitado pelas Secretarias 
de Fazenda dos Municípios.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1 - A execução dos serviços terá como local o domicílio do CON-
TRATADO, situado na Rua Maestro Serafim Silva, 978, Bairro Co-
loninha, CEP 88906-724, cidade de Araranguá, Estado de Santa 
Catarina.

3.2 - A CONTRATANTE disponibilizará sala e/ou salão em sua sede 
adequado para que o CONTRATADO possa desempenhar suas ati-
vidades quando necessitar, para realização de reuniões, palestras 
e eventos de forma a cumprir suas atribuições com empresas e 
municípios da região.

3.3 - Os trabalhos deverão ser prestados de forma contínua no de-
correr da vigência do contrato, mediante a realização de reuniões 
e orientações a distância via e-mail, telefone, fax e outros meios 
eletrônicos.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 - Será de inteira responsabilidade do CONTRATANTE:

I - disponibilizar ao CONTRATADO acesso a todas os sistemas par-
ticulares e públicos, com dados e informações fiscais e tributárias 
relacionadas ao movimento econômico de todas as empresas dos 
municípios filiados, bem como consulta física a documentos fiscais 
e se necessário enviar para seu endereço, para que sejam efetua-
das as verificações de apuração do VA.

II - enviar ao CONTRATADO os documentos citados no item I des-
ta cláusula, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis ao 
vencimento das obrigações;

III – proporcionar plena liberdade para o CONTRATADO executar 

os serviços ora contratados, nas suas diversas modalidades, exclu-
siva e estritamente com base na legislação pertinente, negando-se 
a compactuar com qualquer procedimento duvidoso, que venha 
com a intenção de burlar os preceitos legais vigentes;

IV – fornecer ao CONTRATADO o login, senha e certificação di-
gital, necessários para consultas aos diversos sistemas, nas mais 
diversas informações de dados relacionados ao objeto do presente 
instrumento.

V - providenciar o certificado digital E-CPF que é indispensável para 
o cumprimento das obrigações acessórias de verificações e con-
sultas junto à Receita Federal do Brasil de empresas inscritas no 
Simples Nacional;

VI – no caso de rescisão, indicar o novo CONTRATADO, para que 
seja efetuado TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDA-
DE TÉCNICA, para fins de cumprimento às disposições contidas 
nos artigo 7 e 11, inciso IV, do CEPC, e art. 24, inciso I e XIV, da 
Resolução do CFC 960/2003 – Regulamento Geral dos Conselhos 
de Contabilidade.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 - Constituem obrigações do CONTRATADO:

I - cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto 
aos serviços contratados, acompanhando-os com zelo, diligência e 
honestidade, assegurando os interesses da CONTRATANTE, sujei-
tando-se às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista;

II - fornecer à CONTRATANTE todos os dados relativos ao anda-
mento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos 
documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu 
mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso 
fortuito ou força maior;

III - apresentar à CONTRATANTE comprovante de registro junto ao 
CRC como profissional graduado e a manutenção de sua regulari-
dade junto ao respectivo órgão de classe no período de vigência 
do presente contrato.

IV - fornecer Recibo ou Nota Fiscal de Serviços Avulsa, referente ao 
(s) pagamento (s) efetuado (s) pela CONTRATANTE.

V – manter caráter confidencial sobre as informações das empresas 
a que tem acesso, exceto quando autorizado por escrito pelas refe-
ridas empresas ou em decorrência de exigência legal proveniente 
de ordem judicial;

5.2 - O CONTRATADO não responde por informações, declarações 
ou documentação inidôneas que lhe forem apresentadas pela CON-
TRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA
DO PREÇO, DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO, DAS CON-
DIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DAS DESPESAS ADI-
CIONAIS

6.1 - O preço convencionado para a prestação dos serviços objeto 
do presente instrumento é de R$3.520,00 (Três mil, quinhentos e 
vinte reais) mensais.

6.2 - O prazo de vigência será pelo período de um ano a contar 
da assinatura do presente instrumento, podendo ser renovado por 
novo prazo a ser estipulado por acordo entre as partes.

6.3 - O CONTRATADO emitirá Recibo ou Nota Fiscal de Serviços 
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Avulsa do serviço prestado no primeiro dia de cada mês subse-
qüente, tendo a CONTRATANTE um prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para pagamento.

6.4 - Os pagamentos deverão ser efetuados por meio de depósito 
bancário, na conta informada pela CONTRATADA.

6.5 - No mês de junho e dezembro de cada exercício o CONTRA-
TADO terá direito a receber adicional equivalente a 50%(cinquenta 
por cento) do valor da parcela mensal, tendo em vista o acréscimo 
de serviços ocorridos em decorrência das impugnações, citações e 
recursos de valor adicionado em grau de primeira e segunda ins-
tância administrativa junto a SEF/SC.

6.6 - O Contrato será reajustado anualmente com base no índi-
ce IGPM ou qualquer outro que venha a substituí-lo, podendo ser 
atualizado anualmente a qualquer tempo por eventuais mudanças 
contratuais em comum acordo pelo fato do possível acréscimo de 
serviços.

6.7 - Os serviços extraordinários eventualmente solicitados por em-
presas e/ou municípios filiados, serão cobrados em separado pelo 
CONTRATADO.

6.8 - As despesas com viagens, hotel/estadia e refeições para re-
alização de serviços fora do domicílio do CONTRATADO como: tra-
balhos e visitas a empresas, realização e participação de reuniões 
de trabalhos, cursos, seminários e outros eventos de trabalho e 
estudos relacionados ao Movimento Econômico e despesas com te-
lefone e materiais de expediente necessários ao cumprimento das 
obrigações do presente instrumento, serão pagas em separado, 
na forma de reembolso, à medida que ocorrerem e/ou assumidas 
diretamente pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO, DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E 
DA MULTA

7.1 - O presente contrato poderá a qualquer tempo ser rescindido 
mediante pré-aviso, por escrito de 60 (sessenta) dias por iniciativa 
de qualquer uma das partes, sendo que neste prazol permanecem 
vigentes as obrigações contratuais

7.2 - Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE 
quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o 
valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária.

7.3 - A parte que descumprir qualquer uma das cláusulas do pre-
sente instrumento ou não comunicar por escrito a rescisão ou efe-
tuá-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto na 
cláusula sexta deverá pagar uma multa de 20% do valor do saldo 
do contrato para a outra parte.

CLÁUSULA OITAVA
DAS CONDIÇÕES GERAIS E DO FORO

8.1 - Fica pactuado entre as partes a total inexistência de vínculo 
trabalhista, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos 
sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qual-
quer tipo de relação de subordinação.

8.2 - Salvo expressa autorização da CONTRATANTE, o CONTRATA-
DO poderá transferir ou subcontratar os serviços previstos neste 
instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, 
as partes elegem o foro da comarca de Concórdia SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ins-
trumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) 
testemunhas.

Concórdia SC, 02 de outubro de 2017.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE 
– AMAUC
KLEBER MERCIO NORA
CONTRATANTE

VALDECIR AFONSO MUNARETTO
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

IVANETE T.P. GRENDENE  RAFAEL NICOLLI
CPF: 436.516.589-53  CPF: 051.826.729-69

Visto:

ROBERTO KURTZ PEREIRA
OAB/SC nº 22.519

amerios

CONTRATO N. 01/2018
Publicação Nº 1603017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 01/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DO ENTRE RIOS – AMERIOS E A EMPRESA AGOSTINI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO 
DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.

CONTRATANTE: Associação Dos Municípios Do Entre Rios – AMERIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.961.206/0001-
88, com sede administrativa na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato 
representado por seu Presidente, eleito e empossado pela Assembleia Geral, Sr. RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza/SC, que de acordo 
com art. 20 do Estatuto Social, passa doravante a ser denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: empresa AGOSTINI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF n. 18.963.190/0001-08, 
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com sede na Rua José Bonifácio, 75, Centro, CEP 89874-000 Maravilha/SC, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. RU-
DIMAR FÁVERO, RG n. 2.658.824, e CPF n. 781.832.949-87, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇO: A Contratada fornecerá SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, conforme 
proposta apresentada e descrição, preços unitários a seguir:

ITEM UND. QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VAL. UNIT.
1 ATENDIMENTOS INDEFINIDOS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 11,00
2 CONSULTAS 4 MENSAIS ATENDIMENTOS CLÍNICOS (CONSULTAS) GRATUITO

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá validade de 1 (um) ano a contar da assinatura do presente instrumento, 
podendo ser renovado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA: O fornecimento dos serviços deverá ser efetuado em tantos quantos forem exigidos pela Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO: não haverá reajuste de preços neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA até o dia 30 (trinta) de cada mês, cor-
respondente à prestação de serviços prestados, sem reajustes ou quaisquer acréscimos, mediante apresentação do respectivo documento 
fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: O presente contrato rescinde-se automaticamente ao final de 1 (um) ano 
se não for renovado, podendo ser rescindido antecipadamente, através de manifestação expressa de uma das partes, ou pela inexecução 
total ou parcial dos termos acordados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas 
do presente Contrato.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas instrumentárias, para os fins e efeitos legais.

Maravilha, SC, 17 de janeiro de 2018.
CONTRATANTE: _________________________ CONTRATADA: ___________________
Associação AMERIOS
RENALDO MUELLER
Presidente da AMERIOS
Prefeito de Riqueza/SC

TESTEMUNHAS:

CONTRATO N. 02/2018
Publicação Nº 1603019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 02/2018

Contrato de Prestação de Serviços de Ginástica Laboral celebrado entre a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - AMERIOS e 
MOVIMENTAR – ATIVIDADES PERSONALIZADAS.

Pelo presente instrumento, de um lado a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS, inscrita no CNPJ nº 00.961.206/0001-
88, estabelecida na Avenida Euclides da Cunha nº 160, centro, Município de Maravilha/SC, CEP 89874-000, representado pelo seu Presidente 
Sr. RENALDO MUELLER, Prefeito de Riqueza/SC, brasileiro, portador do CPF nº 526.329.119-15 e RG nº 1.658.176, residente e domiciliado 
no município Riqueza/SC, doravante denominada apenas CONTRATANTE e de outro lado, a empresa MOVIMENTAR – ATIVIDADES PERSO-
NALIZADAS, inscrita no CNPJ 18.293.312/0001-04, estabelecida na Rua Euclides Mário Canalle, nº 128, Bairro Nova Morada, Município de 
Maravilha/SC, neste ato representada pela sócia Sra. KELI FERNANDA LUIZ, CPF sob nº 068.121.789-85, RG nº 5.333.171, devidamente 
inscrita no CREF sob nº 016198, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si um Contrato Administrativo de Prestação de Ser-
viços de Ginástica Laboral, o qual se regerá pelas cláusulas e condições abaixo especificadas:

DO OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA. Pelo presente instrumento a CONTRATANTE efetua a contratação da CONTRATADA para execução de gi-
nástica laboral com os funcionários da CONTRATANTE, compreendendo a realização de exercícios de alongamento, relaxamento, exercícios 
de aquecimento, flexibilidade, coordenação, respiração, não havendo utilização de equipamentos de musculação ou exercícios que possam 
causar quaisquer espécies de dano à saúde do empregado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações da Contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades necessárias, para que a CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas neste Contrato;

http://intranet1.bb.com.br/inc/anexo.ctr?comando=obterAnexoVisualizar&numeroConteudo=347&versaoConteudo=31&codigoAnexo=102239&versaoAnexo=3&formatoAnexo=2
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b) Liberar os trabalhadores para participação nas sessões de ginástica na empresa, em condições que não sejam prejudiciais pela atividade 
a ser realizada, nos horários preestabelecidos e devidamente aprovados pelo seu responsável;

c) Divulgar o Programa de Ginástica Laboral junto aos seus empregados;

d) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, inclusive dados quantitativos e 
qualitativos que subsidiem o diagnóstico de situação e avaliação para a prestação dos serviços;

e) Acompanhar e vistoriar a execução dos serviços;

f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência em desacordo com o cumprimento das obrigações assumidas;

g) Comunicar à CONTRATADA, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade abservada na Prestação dos Serviços;

h) Pagar à CONTRATADA, até a data do vencimento, os valores constantes das Faturas a serem emitidas por este;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA TERCEIRA: São obrigações da Contratada:

a) Implantar e operacionalizar o Programa de Ginástica Laboral, após assinatura deste Contrato, de acordo com o cronograma de implan-
tação acertado entre as partes;

b) Realizar sessões de ginástica na empresa, com os grupos de trabalho indicados pela CONTRATANTE, conforme cronograma de implan-
tação;

c) Prestar acompanhamento técnico através de professor qualificado;

d) Acompanhar o desenvolvimento do Programa, procedendo avaliações quantitativas e qualitativas a serem repassadas periodicamente à 
CONTRATANTE;

e) Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução dos serviços descritos neste Contrato;

f) Permitir a mais ampla e irrestrita vistoria por parte da CONTRATANTE, através de pessoa encarregada de acompanhar a execução dos 
serviços, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

g) Atender as reclamações ou pedidos de esclarecimentos da CONTRATANTE sobre cobrança dos serviços, restituindo qualquer valor co-
brado a maior;

h) Arcar com todas as despesas com transporte decorrentes de eventuais deslocamentos dos técnicos e outras despesas porventura neces-
sárias à realização dos serviços;

i) Obedecer às normas internas da CONTRATANTE, pertinentes ao objeto deste Contrato e no que se referir ao uso, trânsito de emprega-
do(s), à segurança e à higiene em suas instalações.

DO VALOR E DO PRAZO DE VIGÊNCIA CLÁUSULA QUARTA. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 310,00 (trezentos 
e dez reais) mensais, valor que deverá ser pago até o dia 30 (trinta) de cada mês, correspondente à prestação de serviços contratada, sem 
reajustes ou quaisquer acréscimos, mediante apresentação do respectivo documento fiscal.

CLÁUSULA QUINTA. O Contrato ora celebrado tem inicio no dia 01 de fevereiro de 2018 e término previsto para o dia 31 de Dezembro de 
2018.

DA CARGA HORÁRIA CLÁUSULA SEXTA. A CONTRATADA realizará a ginástica laboral coletiva 3 (três) vezes por semana, pelo período de 15 
(quinze) minutos por dia, totalizando 45 (quarenta e cinco) minutos semanal.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATANTE deverá avisar com antecedência mínima de 06 (Seis) horas, caso necessite modificar algum horário 
da Ginástica Laboral do dia Vigente e a CONTRATADA aplicará em horários diferentes caso haja a disponibilidade de horários. Os atrasos 
por parte da CONTRATADA terão uma tolerância de 15 (quinze) minutos, o atraso excedente será descontado sobre o valor da parcela do 
mês vigente. No caso de atraso por parte da CONTRATANTE, serão tolerados no máximo 15 (quinze) minutos, após este período a aula será 
computada como realizada pela CONTRATADA.

DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSO CLÁUSULA SÉTIMA. As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do or-
çamento da Associação Contratante.

DA EXECUÇÃO CLÁUSULA OITAVA. O presente Contrato obriga as partes ao seu cumprimento, respondendo a CONTRATADA pelas conse-
qüências de sua inexecução total ou parcial nos termos da legislação em vigor, respondendo inclusive pelos danos causados à CONTRATAN-
TE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços.

CLAUSULA NONA. O presente contrato poderá ser previamente rescindido, devendo a parte que assim o desejar notificar documentalmente 
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a outra, com antecedência prévia de no mínimo 30 (trinta) dias.

DISPOSIÇÕES GERAIS CLÁUSULA DÉCIMA: As partes se comprometem a assegurar a mais completa confidência e sigilo dos dados coleta-
dos, zelando para que as informações sobre a existência desse serviço, assim como sobre os resultados, sejam fornecidas, exclusivamente, 
à CONTRATADA. A extinção deste contrato não desonerará as partes do sigilo que persistirá nos termos da legislação vigente, sob as penas 
da lei.

Parágrafo Único: A CONTRATADA compromete-se, ainda, a não reproduzir documentos ou outros materiais de propriedade da CONTRATAN-
TE que contenham informações confidenciais, exceto e, se necessário, para cumprimento das obrigações assumidas no desenvolvimento da 
prestação de serviços objeto deste contrato, com prévia autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força deste contrato, qualquer vínculo empre-
gatício de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação ao pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execução 
dos serviços contratados, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, único responsável como empregador, todas as despesas com seu 
pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-
se a CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer quanto a remuneração do seu pessoal como dos encargos de qualquer 
natureza, especialmente do seguro contra acidentes do trabalho.

Parágrafo Único: A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais patologias das quais sejam portadores os empregados da CONTRA-
TANTE e que possam contraindicar a realização de atividade física ou lúdica que remete ao objeto do presente Instrumento.

DO FORO CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da Comarca de Maravilha/SC, para dirimir eventuais duvidas que porventura 
venham a surgir durante a execução do contrato.

E por estarem justos e contratados firmam o presente em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para que surta 
seus efeitos legais.

Maravilha, 17 de janeiro de 2018.

 _______________________________________  _______________________________
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA AMERIOS  MOVIMENTAR – Atividades Personalizadas
RENALDO MUELLER     Keli Fernanda Luiz

Testemunhas:
1. _______________________________ 2. ________________________________

CONTRATO N. 03/2018
Publicação Nº 1603020

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 03/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO (COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E LAVAÇÃO DE VEÍCULOS), QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS E A EMPRESA ABASTECEDORA FAE LTDA, TENDO POR 
OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LAVAÇÃO DE VEÍCULOS, RESULTADO DE AMPLA PESQUISA DE PREÇOS (3 EMPRESAS).

CONTRATANTE: Associação Dos Municípios Do Entre Rios – AMERIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.961.206/0001-
88, com sede administrativa na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato 
representado por seu Presidente, eleito e empossado pela Assembleia Geral, no dia 12 de janeiro de 2017, conforme extrato publicado no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM, do dia 16/01/2017, Sr. Jairo Rivelino Ebeling, Prefeito de Cunha Porã/SC, que de acordo com art. 20 do 
Estatuto Social, passa doravante a ser denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: empresa ABASTECEDORA FAE LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF n. 03.421.119/0001-26, com sede na Avenida 
Euclides da Cunha, n. 1073, Bairro União, Maravilha/SC, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. IVAN FAE, doravante 
denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇO: A Contratada fornecerá combustíveis e prestará serviços de lavação dos veículos da Contra-
tante, conforme descrição e preços unitários a seguir:

ITEM UND. QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VAL. UNIT.
1 Lt Indefinido GASOLINA COMUM 4.099
2 Unid. Indefinido LAVAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO 19,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá validade de 1 (um) ano a contar da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA: 1) O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em tantos abastecimentos quantos forem 
exigidos pela Contratante, mediante apresentação das respectivas requisições, emitidas pela Secretaria Administrativa da AMERIOS. 2) O 
combustível deverá ser entregue diretamente das bombas de abastecimento para os veículos da Contratante, obedecendo as normas da 
ANP. 3) Em caráter excepcional, mediante autorização expressa do Contratante, abastecer veículos de terceiros, com destino previamente 
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estipulado, a serviço da Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO: Ocorrendo o reajustamento de preços, seja para maior ou para menor, autorizados pela ANP 
– Agência Nacional de Petróleo, será formalizado o reequilíbrio econômico financeiro, pela variação do percentual autorizado (a mais ou a 
menos).

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, após o fechamento, entre os dias 17 e 25 do mês 
subsequente aos abastecimentos, mediante apresentação do respectivo documento fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: O presente contrato rescinde-se automaticamente ao final de 1 (um) 
ano, podendo ser rescindido antecipadamente, através de manifestação expressa de uma das partes, ou pela inexecução total ou parcial 
dos termos acordados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas 
da presente Contrato.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas instrumentárias, para os fins e efeitos legais.

Maravilha, SC, 25 de janeiro de 2018.
CONTRATANTE: _________________________ CONTRATADA: __________________________
Associação AMERIOS      ABASTECEDORA FAE LTDA
RENALDO MUELLER IVAN FAE
Presidente da AMERIOS
Prefeito de Riqueza/SC

TESTEMUNHAS:

Fabiane Galera   Karine Sinomy Muller
CPF n.:    CPF n.:

Arnildo Luiz Kollet
OAB/SC: 35378
Assessor Jurídico

CONTRATO N. 04/2018
Publicação Nº 1603022

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 04/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO (COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DE CONSUMO E LANCHES), QUE EN-
TRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS E A EMPRESA ADYR JORGE WILDNER - EPP, TENDO POR 
OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRODUTOS DE CONSUMO EM LANCHES E MANUTENÇÃO DA AMERIOS.

CONTRATANTE: Associação Dos Municípios Do Entre Rios – AMERIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.961.206/0001-
88, com sede administrativa na Avenida Euclides da Cunha, n. 160, Centro, Cep. 89874-000, centro, Município de Maravilha, Estado de Santa 
Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Renaldo Mueller, Prefeito de Riqueza/SC, que de acordo com art. 20 do Estatuto 
Social, passa doravante a ser denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: empresa ADYR JORGE WILDNER, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF n. 76.835.628/0001-79, com sede na Av. Euclides 
da Cunha, 459, sala 1, Cep. 89874-000 – Maravilha/SC, neste ato representado pelo seu representante legal, Sr. ADYR JORGE WILDNER, 
doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇO: A Contratada fornecerá os materiais e produtos de consumo para a Contratante, conforme 
descrição e preços unitários a seguir:

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UNIT.

1 132 unid. Agua mineral – embalagem de 20L 9,98

2 110 unid. Café Nescafé Tradição 200G 11,49

3 44 unid. Bolachas caseiras Mantega/milho 400g 4,98

4 44 unid. Bolachas caseiras pintada 400g 4,98

5 33 unid. Biscoitos Doces 400g 4,49

6 55 unid. Biscoitos Salgados 400g 4,49

7 11 unid. Fósforos c/240 2,79
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8 11 cx. Leite com 12 unid. 28,68

9 220 unid. Erva Mate – Materva – Pacote de 1Kg 8,49

10 44 unid. Açúcar cristal – pacote com 5kg 11,49

11 11 unid. Bomba de Chimarrão inox 28,90

12 55 Unid. Filtro para bomba de Chimarrão 0,99

13 55 unid. Chás de caixinha - diversos sabores 2,59

14 22 unid. Chá anis estrelado pacote com 500g 3,98

15 15 unid. Chá mistura para chimarrão pacote com 500g 3,98

16 11 unid. Embalagem plástico cozinha 3 kg 3,29

17 11 unid. Gás GLP 13 76,90

18 22 unid. Fardo Agua Mineral 510ml c/12 11,88

19 55 unid. Detergente 500ml 1,39

20 11 unid. Limpa Vidros 500 ml 3,29

21 44 Rolos Sacos de lixo 15L - (rolo econômico) c/100 unidade 7,99

22 22 rolos Sacos de lixo 50L - (rolo econômico) c/50 unidade 8,99

23 88 pct Sacos de lixo 100L - c/ 5 unidades 8,99

24 22 fardo Papel Higiênico Fardo c/4 Branco dupla face 40 mt 79,68

25 33 unid. Álcool 1L 92º 5,98

26 44 unid. Sapólio Líquido 300 ml 4,39

27 44 unid. Bom Ar 360 ml 7,98

28 30 unid. Toalha de Papel 6 rolos 15,49

29 22 unid. Esponja de Louça c/4 2,69

30 30 unid. Pano de Prato 4,49

31 33 unid. Aromatizante Coala 9,49

32 10 unid. Vassoura Plástico resistente condor- tamanho g 14,98

33 5 unid. Vassoura 17,98

34 11 unid. Rodo 7,29

35 11 unid. Rodo Espuma - scotch brite 11,49

36 44 unid. Álcool em Gel 5,49

37 220 unid. Pedra Sanitária 1,49

38 33 unid. Toalhas p/ pano de chão 6,49

39 44 unid. Sabão em pó OMO 1kg 8,99

40 33 unid. Guardanapos 21.cmx 22 cm 1,19

41 55 tiras Copos Descartáveis c/ 100 unid. 2,79

42 11 unid. Palito dental 0,49

43 20 unid. Pano para tirar pó 2,19

44 3 unid. Bombril 1,49

45 30 unid. Pilhas Duracel AA c/2 6,98

46 20 unid. Pilhas Duracel AAA c/2 7,49

47 60 fardo Papel Toalha intefolhado 100% celulose 13,49

48 3 unid. Tomada T 9,90

49 12 unid. Luvas tam. M laranja 4,98

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá validade de 1 (um) ano a contar da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA: 1) O fornecimento dos produtos e materiais deverá ser efetuado em tantos quantos forem exigidos 
pela Contratante, mediante apresentação das respectivas requisições, emitidas pela Secretaria Administrativa da AMERIOS. 2) O material 
e produtos deverá ser entregue diretamente na sede da AMERIOS. 3). As quantidades são estimadas, portanto, não obrigam a AMERIOS 
a adquirir todas as quantidades. 4). Havendo necessidade de adquirir mais do que as quantidades estimadas, fica consignado de que a 
empresa disponibilizará mediante comunicação prévia.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO: Ocorrendo o reajustamento de preços, seja para maior ou para menor, será formalizado o 
reequilíbrio econômico financeiro, pela variação do percentual autorizado (a mais ou a menos), devendo ser pactuado entre as partes.

http://intranet1.bb.com.br/inc/anexo.ctr?comando=obterAnexoVisualizar&numeroConteudo=347&versaoConteudo=31&codigoAnexo=102239&versaoAnexo=3&formatoAnexo=2
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Para que seja efetuado o pagamento entre os 
dias 17 e 25 do mês subsequente aos do fornecimento, a empresa deverá entregar a nota fiscal até o dia 10 do mês subsequente.

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: O presente contrato rescinde-se automaticamente ao final de 1 (um) 
ano, podendo ser rescindido antecipadamente, através de manifestação expressa de uma das partes, ou pela inexecução total ou parcial 
dos termos acordados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas 
da presente Contrato.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas instrumentárias, para os fins e efeitos legais.

Maravilha, SC, 22 de fevereiro de 2018.
CONTRATANTE: _________________________ CONTRATADA: __________________________
Associação AMERIOS      ADYR JORGE WILDNER
RENALDO MUELLER
Presidente da AMERIOS
Prefeito de Riqueza/SC

TESTEMUNHAS:

Fabiane Galera  Roseli Franz
CPF n.:   CPF n.:

CONTRATO N. 05/2018
Publicação Nº 1603023

CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 05/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FORNECIMENTO (COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DE CONSUMO E LANCHES), QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS E A EMPRESA CRIATIVA EMBALAGENS, TENDO POR 
OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AMERIOS.

CONTRATANTE: Associação Dos Municípios Do Entre Rios – AMERIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.961.206/0001-
88, com sede administrativa na Avenida Euclides da Cunha, n. 160, Centro, Cep. 89874-000, centro, Município de Maravilha, Estado de Santa 
Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Renaldo Mueller, Prefeito de Riqueza/SC, que de acordo com art. 20 do Estatuto 
Social, passa doravante a ser denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: empresa Criativa Embalagens, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF n. 24.846.926/0002-41, com sede na Avenida Anita 
Garibaldi, 301, Sala 01, Cep. 89874-000, Centro, Cidade de Maravilha/SC, neste ato representado pelo seu representante legal, SOELI CA-
DORE, CPF n. 621.358.729-20, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇO: A Contratada fornecerá os materiais e produtos de consumo para a Contratante, conforme 
descrição e preços unitários a seguir:

LOTE QUANT. UND. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT.

1 44 unid. Desinfetante 5L- Floral - Lavanda - Perola 9,99

2 22 unid. Lava Roupas Tradicional 5L 13,50

3 22 unid. Álcool Perfumado 5L- Perola 22,80

4 55 unid. Agua sanitária 5L - Quiboa 7,00

5 44 unid. Alvejante sem cloro 5L 12,60

6 44 unid. Multiuso 5L 13,50

7 22 unid. Detergente 5L 10,40

8 24 unid. Pano de chão escuro (toalha de banho) 4,99

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O presente Termo terá validade de 1 (um) ano a contar da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA: 1) O fornecimento dos produtos e materiais deverá ser efetuado em tantos quantos forem exigidos 
pela Contratante, mediante apresentação das respectivas requisições, emitidas pela Secretaria Administrativa da AMERIOS. 2) O material 
e produtos deverá ser entregue diretamente na sede da AMERIOS. 3). As quantidades são estimadas, portanto, não obrigam a AMERIOS 
a adquirir todas as quantidades. 4). Havendo necessidade de adquirir mais do que as quantidades estimadas, fica consignado de que a 
empresa disponibilizará mediante comunicação prévia.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO: Ocorrendo o reajustamento de preços, seja para maior ou para menor, será formalizado o 

http://intranet1.bb.com.br/inc/anexo.ctr?comando=obterAnexoVisualizar&numeroConteudo=347&versaoConteudo=31&codigoAnexo=102239&versaoAnexo=3&formatoAnexo=2
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reequilíbrio econômico financeiro, pela variação do percentual autorizado (a mais ou a menos), devendo ser pactuado entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Para que seja efetuado o pagamento entre os 
dias 17 e 25 do mês subsequente aos do fornecimento, a empresa deverá entregar a nota fiscal até o dia 10 do mês subsequente.

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: O presente contrato rescinde-se automaticamente ao final de 1 (um) 
ano, podendo ser rescindido antecipadamente, através de manifestação expressa de uma das partes, ou pela inexecução total ou parcial 
dos termos acordados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas 
da presente Contrato.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas 
testemunhas instrumentárias, para os fins e efeitos legais.

Maravilha, SC, 22 de fevereiro de 2018.
CONTRATANTE: _________________________ CONTRATADA: __________________________
Associação AMERIOS      SOELI CADORE
RENALDO MUELLER      CPF n. 621.358.729-20
Presidente da AMERIOS
Prefeito de Riqueza/SC

TESTEMUNHAS:

Fabiane Galera    Roseli Franz
CPF n.:     CPF n.:

CONTRATO N. 06/2018
Publicação Nº 1603024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 06/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS E A EMPRESA PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA.

CONTRATANTE: Associação Dos Municípios Do Entre Rios – AMERIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.961.206/0001-
88, com sede administrativa na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato 
representado por seu Presidente, eleito e empossado pela Assembleia Geral, no dia 12 de janeiro de 2017, conforme extrato publicado no 
Diário Oficial dos Municípios – DOM, do dia 16/01/2017, Sr. Renaldo Mueller, Prefeito de Riqueza/SC, que de acordo com art. 20 do Estatuto 
Social, passa doravante a ser denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 82.891.805/0001-37, situada na Ser-
vidão Tília, n. 26 D, Cep.: 89.802-242, Centro, na cidade de Chapecó/ SC, doravante denominada CONTRATADA.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de monitoramento de sistema eletrônico de alarmes por 
meio dos equipamentos já instalados de propriedade da CONTRATANTE, objetivando a segurança nas dependências internas da CONTRA-
TANTE, sendo os seguintes equipamentos:

Quant. Equipamentos, Dispositivos e Acessórios. Código
001 PLACA CENTRAL ALARME MICROPROCESSADA SPECTRA SP 6000 (8ZD) 00039
001 TECLADO CENTRAL SPECTRA LED 32Z (MG32LEDH/V) 00026
001 TRANSFORMADOR 220/110V P 16,5V 2,5A 00020
001 CX METALICA CENTRAL MICROPROCESSSADA 00625
002 BATERIA SELADA 12V 7ª 00002
001 FONTE ESTABIL C CARREGADOR IN 110/220V OUT 13,8VCC SULTON 00718
025 SENSOR IVP C COMP TEMPERATURA PRO 476 00164
001 FILTRO DE LINHA ADSL 00596
002 SIRENE PIEZOELETRICA 110DB 00014
200 CABO CCI 2P 26AWG 00323
150 CABO CCI 5P 26AWG 00326
020 FIO PARALELO 2X1MM 00340

CLÁUSULA SEGUNDA – O monitoramento eletrônico consiste na utilização de sensores e central de alarme, onde esta é conectada a um 
discador codificado, que na ocorrência de violação física ou material da sede da CONTRATANTE, é acionada a linha telefônica, efetuando, 
automaticamente, discagem para a central de operações, localizada nas dependências da sede da CONTRATADA, onde é registrado o lo-
cal e a hora da ocorrência de violação. Ato contínuo, o operador central transmitirá a mensagem codificada ao vigilante plantonista, que, 
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instantaneamente, se deslocará até a sede da CONTRATANTE a fim de verificar a violação ocorrida, empregando todos os esforços possíveis 
para obstaculizar a ocorrência de furtos, depredação e danos. Em caso de arrombamento do recinto, a empresa CONTRATADA acionará, 
imediatamente, a Polícia Civil ou Militar para que sejam tomadas as providências cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA – Se por ventura, for cortada a linha telefônica da CONTRATANTE, a central de operações localizada nas dependências 
da CONTRATADA não será acionada, no entanto, para suprir a falta do acionamento da central, será acionada, automaticamente, a sirene 
instalada nas dependências da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – Os equipamentos utilizados para o funcionamento interligado com o sistema eletrônico de alarme da CONTRATANTE, 
serão disponibilizados pela CONTRATADA do referido contrato.

CLÁUSULA QUINTA – O serviço de monitoramento de sistema eletrônico de alarmes instalado na sede da CONTRATANTE será executado 
pela CONTRATADA todos os dias da semana por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas.

DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE.
CLÁUSULA SEXTA - Pelos serviços de monitoramento do sistema eletrônico de alarmes prestados, a CONTRATANTE pagará mensalmente à 
CONTRATADA o valor de R$287,00(Duzentos e Oitenta e Sete Reais).

CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento será efetuado, após o fechamento, entre os dias 17 e 25 do mês subsequente aos abastecimentos, 
mediante apresentação do respectivo documento fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – O valor da prestação mensal do serviço será reajustado no mês de maio de cada ano, mediante acordo entre as partes, 
tendo como indexador o IGPM do período. Ajustam as partes que caso ocorra à extinção desse indexador, será utilizado o indexador adotado 
pelo Governo Federal que vier a substituí-lo.

DO PRAZO
CLÁUSULA NONA – A vigência do monitoramento de segurança eletrônica prestado pela CONTRATADA será por 12 (doze) meses, iniciando-
se na assinatura do contrato em comento, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado caso não ocorra manifestação, por escrito, de 
rescisão pelas partes, após o décimo segundo mês.
§ 1º – Passado a vigorar por prazo indeterminado, havendo manifesta intenção das partes na rescisão do contrato, deverão perfectibilizá-la 
por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não gerando ônus para ambas as partes.
§ 2º - Enquanto não haver manifestação por pelo menos uma das partes para rescisão, as obrigações contratuais ficarão vigentes.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA – A empresa CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, utilizando agentes de vigilância de sua responsabilidade, 
especialmente treinados ao atendimento de situações que violem a segurança patrimonial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A empresa CONTRATADA manterá em sua sede, equipes técnicas, plantonistas por 24 (vinte e quatro) 
horas ininterruptas, a fim de prestar serviços de monitoramento de segurança eletrônica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa CONTRATADA responsabiliza-se em atender as ocorrências emergenciais na sede da CONTRA-
TANTE, desde o momento em que a central de operações registra a violação no recinto da CONTRATANTE, por meio de sistema de comu-
nicação via rádio frequência (KAP), sistema de comunicação via celular TIM (GSM).
§ 1º – As oscilações no sistema de comunicação, bem como eventuais incidentes ocorridos em período em que a rede telefônica da TELESC 
estiver danificada e impossibilitada de estabelecer comunicação, não serão responsabilidades da CONTRATADA.
§ 2º – As aferições de tempo de atendimento das ocorrências emergenciais serão registradas em boletim diário, a ser elaborado pela central 
de operações da CONTRATADA e estarão à disposição da CONTRATANTE mediante solicitação prévia e formal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de tentativa de arrombamento na sede da CONTRATANTE, que danifique portas de acessos 
centrais, consideradas vulneráveis, não podendo a CONTRATANTE providenciar em tempo hábil os reparos necessários, a CONTRATADA 
colocará um vigilante na sede da CONTRATANTE, até que os reparos sejam efetuados, com custo adicional de R$ 18,00 (dezoito reais) a 
hora trabalhada, mediante confissão da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA é responsável por todos os encargos e ações trabalhistas, previdenciários e sociais, relativos 
aos empregados utilizados na execução dos serviços Objeto deste contrato, sendo considerada a única empregadora, para todos os efeitos 
legais.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A CONTRATANTE fornecerá as normas, diretrizes e informações necessárias para que os serviços sejam de-
sempenhados de acordo com as condições e peculiaridades dos locais a serem atendidos pelo monitoramento eletrônico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATANTE é a única responsável pela manutenção da linha Telefônica, fator indispensável para a comu-
nicação do sistema de alarmes com o centro de operações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CONTRATANTE disponibilizará pessoa com cópia de chaves de acesso e acompanhará a equipe de plantão 
da CONTRATADA para adentrar e verificar o motivo do disparo do alarme e efetuar o conserto, em caso de defeito, para restabelecer o seu 
funcionamento normal.
§ 2º - Independentemente do horário, é de responsabilidade da CONTRATANTE o acionamento do sistema de alarme, com a senha forne-
cida pela CONTRATADA, para que permaneça conectado com a central de monitoramento da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – No caso da CONTRATANTE provocar o acionamento do sistema eletrônico de alarme por meio de testes sem 
o prévio aviso à central de operações da CONTRATADA, ou por esquecimento de portas e janelas abertas dos setores monitorados, desde 
que venha acarretar o deslocamento de viatura e vigilante para o local, deverá ser pago à CONTRATADA por cada deslocamento, valor 
adicional de R$ 18,00 (dezoito reais).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A CONTRATANTE, na vigência do presente contrato, não poderá, alterar, modificar, desligar ou fazer qualquer 
modificação física nos equipamentos e no ambiente onde se encontram instalados os equipamentos, sensores ou sistemas eletrônicos de 
alarme, sem prévia e expressa notificação pessoal e por escrito a CONTRATADA, com antecedência de 5 ( cinco) dias úteis, indicando ex-
pressamente as alterações que serão realizadas e respectivas datas, sob pena de não o fazendo, isentar integralmente a CONTRATADA, das 
responsabilidades assumidas pelo presente termo.

As partes em comum acordo elegem o foro da Comarca de Maravilha – SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para serem resolvidas quaisquer questões ou atos oriundos do presente instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo no-
meadas.

Maravilha – SC, 02 de maio de 2018.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS

PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA.

1ª Testemunha:

ASSINATURA: _____________________________ /CPF: ____________________.

2ª Testemunha:

ASSINATURA: _____________________________ /CPF: ____________________.

amfri

EXTRATO CONTRATOS VOR OS RPI Nº 01 À 19
Publicação Nº 1603098

EXTRATO DOS CONTRATOS VOR OS RPI Nº 01 À 19

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 01/2018
CONTRATADO: LISARB COMERCIO ATACADISTA LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
14.296.902/0001-21
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento de refeições na modalidade de buffet li-
vre para o pessoal de staff: serviço de buffet no local do evento 
para atender almoço e jantar para equipe de organização local, 
voluntários, profissionais de segurança como Polícia Militar, Polí-
cia Civil, etc., com estimativa de 6.000 (seis mil) refeições para o 
pessoal envolvido na organização da parada em Itajaí do evento 
“Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 
05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços objeto 
deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a impor-
tância de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), sendo 
que se estima serem servidas 6.000 (seis mil) refeições ao valor 
unitário de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos).
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos ser-
viços inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre os dias 
29/03/2018 a 22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a con-
tar da data da assinatura deste instrumento até 23/04/2018, po-
dendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja 
concordância entre as partes.
Itajaí /SC, 26 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 

Foz do Rio Itajaí - AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 02/2018
CONTRATADO: EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 13.314.872/0001-76
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento de banheiros – 32 (trinta e dois) contê-
ineres sanitários – para atender o público do evento e staff, com 
estrutura em contêineres ou modulares, que podem ser ligadas a 
rede coletora de esgoto, de estruturas que contém conter vasos sa-
nitários, mictórios, pias, lixeiras, espelhos, papeleiras, totalizando 
31 diárias dos dias 26/03/2018 a 25/04/2018, atendendo o período 
de montagem, evento e desmontagem, e, as estruturas modulares 
tipo contêiner de 20 pés (aprox. 6m de comprimento) adaptadas 
tipo escritório para diversos usos do evento: central de segurança, 
central de transmissão de TV, escritório da equipe náutica local, 
caixas, central de som e imagem, etc. disponíveis de 26/03/2018 
a 25/04/2018. incluso frete de entrega e de retirada dos equipa-
mentos da parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 
Edition”, a se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no 
Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços objeto 
deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a impor-
tância de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), por 32 (trinta 
e dois) contêineres tipo sanitário ao valor unitário de R$ 956,25 
(novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e 
R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais), por 28 (vinte 
e oito) contêineres tipo escritório ao valor unitário de R$ 3.900,00, 
totalizando os dois objetos o valor de R$ 139.800,00 (cento e trinta 
e nove mil e oitocentos reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos 
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serviços inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre os dias 
26/03/2018 a 25/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a con-
tar da data da assinatura deste instrumento até 26/04/2018, po-
dendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja 
concordância entre as partes.
Itajaí /SC, 20 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 03/2018
CONTRATADO: MANUTENGE SISTEMAS PREVENTIVOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.833.707/0001-41
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de execução do projeto de prevenção contra incêndio e 
iluminação de emergência, serviços de locação de equipamentos 
de acordo com as normas técnicas do corpo de bombeiros aplica-
das a planta de implantação do evento, instalação dos equipamen-
tos pelo período de 04/04/2018 a 23/04/2018 e remoção dos itens, 
bem como emissão das ART’s para a parada em Itajaí do evento 
“Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 
05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços objeto 
deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a impor-
tância de R$ 27.630,00 (vinte e sete mil seiscentos e trinta reais), 
que será paga em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira de R$ 
24.867,00 paga até 13/04/2018 e a segunda de 2.763,00 (dois mil 
setecentos e sessenta e três reais) até 27/04/2018
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 01/04/2018 a 
23/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 29 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí - AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 04/2018
CONTRATADO: BIANCA VANESSA DA VEIGA MOREIRA, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19.249.938/0001-78
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de brigada de incêndio, de acordo com norma do corpo 
de bombeiros (IN 28) aplicadas a necessidade de dias/horas do 
evento perfazendo o total de 1908 homens/hora de serviço, para a 
parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a 
se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos 
de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços objeto 
deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a impor-
tância de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), 
pelos serviços descriminados na Cláusula Primeira
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 01/04/2018 a 
23/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 20 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí - AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 05/2018
CONTRATADO: BROCCAR IND. E COM. DE ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 00.354.694/0001-65
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento e montagem de pavilhões em Q-30 para 
cobertura de áreas pelo período de 03/04/2018 a 22/04/2018 para 
a parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, 
a se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreven-
tos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços descri-
minados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 34,00/m² (trinta 
e cinco reais), totalizando a quantia de R$ 37.400,00 (trinta e sete 
mil e quatrocentos reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 05/04/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 21 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí - AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 06/2018
CONTRATADO: MARCOS SERGIO BECHTOLD - PRODUTO-
RA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 
18.680.267/0001-32
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de captação de imagens durante todo o período do evento 
em Itajaí, contemplando a edição de vídeo para alinhar publicação 
de conteúdo em redes sociais e filmes promocionais sobre o even-
to “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 
05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços objeto 
deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a im-
portância de R$ 72.000,00 setenta e dois mil reais), pelos serviços 
descriminados na Cláusula Primeira
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente 
contrato vigorará a contar da data da assinatura deste instrumento 
até 28/04/2018, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditi-
vo, desde que haja concordância entre as partes.
Itajaí /SC, 23 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 07/2018
CONTRATADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VA-
VASSORI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 78.257.763/0001-00
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento e montagem de pavilhões em Q-30 para 
cobertura de áreas pelo período de 03/04/2018 a 22/04/2018 para 
a parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, 
a se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreven-
tos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRA-
TANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais),
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 05/04/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data 
da assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser 
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prorrogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordân-
cia entre as partes.
Itajaí /SC, 21 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 08/2018
CONTRATADO: TRANSGERASUL EVENTOS LTDA - EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.859.109/0001-41
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de fornecimento gerador 150KVA rodando em 50hz para 
área de transmissão de TV e área denominada Botayard, manuten-
ção dos barcos para estar em uso até 08 (oito) horas por dia do 
dia - 03 (três) unidades de gerador pelo período pelo período de 
03/04 ao dia 22/04 – 20 dias x 03 unidades = 60 diárias, para a 
parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a 
se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos 
de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços descri-
minados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 1.495,00 (um mil 
quatrocentos e noventa e cinco reais) por diária por grupo gerador, 
o que totaliza a importância de R$ 89.700,00 (oitenta e nove mil e 
setecentos reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos servi-
ços inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá de 05/04/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.

Itajaí /SC, 03 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 09/2018
CONTRATADO: HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
84.290.790/0001-87
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de hospedagem com contratação de até 1400 (um mil 
e quatrocentos) diárias para a equipe da Volvo Ocean Race in-
ternacional, conforme contrato firmado entre a AMFRI e a Volvo 
Ocean Race (HVA 2 – item 8.1), para a parada em Itajaí do evento 
“Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 
05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços descri-
minados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 250,00 (duzentos 
e cinquenta) por diária, sendo 910 (novecentas e dez) diárias o que 
totaliza R$ 227.500,00 (duzentos e vinte e sete mil e quinhentos 
reais),
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 23/03/2018 a 
28/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 21 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 10/2018
CONTRATADO: RCA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.913.258/0001-53
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de sonorização com: 01 (um) sistema de P.A. para sono-
rizar toda a área dos flutuantes e entorno, 01 (um) sistema para 
o palco principal, 01 (um) sistema para o palco sunset, além dos 
sistemas de som toda iluminação cênica seja para os palcos como 
para os barcos, para a parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean 
Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 05/04/2018 à 
22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRA-
TANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 05/04/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 21 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 11/2018
CONTRATADO: TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
83.741.876/0002-05
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de hospedagem com contratação de até 1400 (um mil 
e quatrocentos) diárias para a equipe da Volvo Ocean Race in-
ternacional, conforme contrato firmado entre a AMFRI e a Volvo 
Ocean Race (HVA 2 – item 8.1), para a parada em Itajaí do evento 
“Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 
05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços descri-
minados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 308,00 (trezentos 
e oito reais) por diária, sendo 490 (quatrocentos e noventa) diárias 
o que totaliza a quantia de R$ 150.920,00 (cento e cinquenta mil 
novecentos e vinte reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 05/04/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 03 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 12/2018
CONTRATADOCAMBORIÚ TÁXI AEREO LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.785.813/0001-00
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de locação de helicóptero com piloto para filmagens, fotos 
e transmissão de TV, com aeronave disponível do dia 5 a 22 de 
abril para uso de 20 horas/voo e com piloto fluente em inglês, com 
habilitação e experiência para voar sobre a água, sendo aeronave 
tipo Bell Jet Ranger ou similar, capaz de remover a porta e fixar 
equipamentos de filmagem, para a parada em Itajaí do evento 
“Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 
05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
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DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços descri-
minados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 3.700,00 (três mil 
e setecentos reais) por hora/voo, sendo 20 (vinte) horas de voo, o 
que totaliza a quantia de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais),
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 05/04/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 21 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí - AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 13/2018
CONTRATADO: RGF COMUNICACAO E CULTURA EIRELI, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
93.936.565/0001-66
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
agência de publicidade/estúdio de design para o desenvolvimento 
de toda a identidade visual e de todas as peças de comunicação do 
evento, incluindo folders promocionais, comunicação visual de rua 
e na vila da regata além de peças digitais para as mídias sociais, 
para a parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 
Edition”, a se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no 
Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRA-
TANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 71.680,00 
(setenta e um mil seiscentos e oitenta reais),
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência deste Contra-
to vigorará a contar da data da assinatura deste instrumento até 
27/04/2018, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, 
desde que haja concordância entre as partes.
Itajaí /SC, 11 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 14/2018
CONTRATADO: ROSEMAR DE SOUZA EDIÇÕES ME pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.648.770/0001-
08
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
agência para: 01) criação, produção e impressão de uma revista 
para os alunos da rede de ensino fundamental, com 44 (quarenta 
e quatro) páginas, coloridas no formato 210mmx150mm em papel 
couchê 115 gramas com tiragem de 30.000 (trinta mil) exempla-
res; e 02) criação, produção e impressão de uma revista para os 
alunos da rede de ensino educação infantil e séries iniciais, com 24 
(vinte e quatro) páginas, 210mmx150mm em papel sulfite 90g, e 
capa e contra capa em couchê 210 gramas sendo que o miolo do 
material trará ilustrações para colorir, para circulação nos meses 
de Março e Abril de 2018, com tiragem de 15.000 (quinze mil) 
exemplares. Material que fará parte do projeto de integração com 
as escolas municipais e a parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean 
Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os dias 05/04/2018 à 
22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRA-
TANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 1,85 (um 
real e oitenta e cinco centavos) por unidade do objeto 01 (um), 
com tiragem de 30.000 (trinta mil) exemplares o que totaliza R$ 
55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais); e R$ 1,35 
(um real e trinta e cinco centavos) por unidade do objeto 02 (dois), 

com tiragem de 15.000 (quinze mil) exemplares, totalizando os 
dois objetos o valor de R$ 75.750,00 (setenta e cinco mil setecen-
tos e cinquenta reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 26/03/2018 a 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes
Itajaí /SC, 26 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 15/2018
CONTRATADO: UP! SMART GRAFICA LTDA - ME pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.597.146/0001-94,
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa para a realização de comunicação visual sendo: 01) 
Impressão digital M2 em 600m² (seiscentos metros quadrados) 
de lona fosca 280g com estrutura em metalon com acabamento 
em ilhós para fixação a ser usada em ruas e na vila da regata para 
comunicação do evento; e 02) Impressão digital M2 de 700m² de 
adesivo brilho a ser usada na vila da regata para comunicação do 
evento e em mídias externas como busdoor, mídias em shoppings 
etc.; e 03) Impressão digital M2 de 150m² em tecido poliéster com 
acabamento em bainha a ser usada na vila da regata para comuni-
cação do evento em bandeiras e similares, para a parada em Itajaí 
do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre 
os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira objeto deste contrato a CONTRA-
TANTE pagará ao CONTRATADO pelo objeto 01: a importância de 
R$ 38,00 (trinta e oito reais) por metro quadrado sendo 600m², 
(seiscentos metros quadrados), o que totaliza R$ 22.800,00 (vinte 
e dois mil e oitocentos reais); pelo objeto 02: a importância de R$ 
40,00 (quarenta reais) o metro quadrado sendo 700m² (setecentos 
metros quadrados, o que totaliza R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 
reais); e pelo objeto 03: a importância de R$ 64,00 (sessenta e 
quatro reais) por metro quadrado, sendo 150m² (cento e cinquen-
ta metros quadrados), o que totaliza R$ R$ 9.600,00 (nove mil e 
seiscentos reais). Assim totalizam os 03 (três) objetos o valor de R$ 
60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 26/03/2018 e 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes
Itajaí /SC, 26 de março de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 16/2018
CONTRATADO: SANTOS GARDEN COMERCIO VAREJISTA DE FLO-
RES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
25.116.821/0001-19
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa para a realização da decoração de rebaixamento do teto 
do pavilhão de alimentação (praça de alimentação 1) em uma área 
de 50x30m ligando os cantos da tenda em faixas tecido conectadas 
a uma guirlanda central de 04 (quatro) metros de diâmetro com 
heras artificiais no centro da tenda para a parada em Itajaí do 
evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a se realizar entre os 
dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos de Itajaí/SC.
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços 
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descriminados na Cláusula Primeira deste contrato a CONTRATAN-
TE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete 
mil reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 02/04/2018 e 
23/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 26/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 02 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 17/2018
CONTRATADO: GRAPHIX SINGS LTDA ME, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no CNPJ 26.990.052/0001-46
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa para a realização de serviços de comunicação visual, 
sendo a) impressão digital em 600,00 m² de lona fosca 440g com 
estrutura em Metalon e estrutura para fixação a ser usada em ruas 
e na vila da regata para comunicação do evento; b) impressão 
digital em 400,00 m² de lona fosca 440g sem estrutura e sem aca-
bamento a ser usada na vila da regata para comunicação para a 
parada em Itajaí do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, a 
se realizar entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos 
de Itajaí/SC.

DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira deste contrato a CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO pelo objeto “a)” o valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais) e pelo objeto “b)” o valor de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais), totalizando a importância de R$ 106.000,00 
(cento e seis mil reais)
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 02/04/2018 e 
23/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 27/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes.
Itajaí /SC, 02 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 18/2018
CONTRATADO: TICKET MAIS EVENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.097.979/0001-35
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de 

empresa para a Locação de Sistema de Controle de Caixa (Software 
e Hardware) com 25 (vinte e cinco) unidades, incluindo: supervisão 
para instalação, treinamento de pessoal para operação e liberação 
para produção de relatórios, a ser utilizado na Itajaí Stopover para-
da Sul-americana do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edition”, 
realizada entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centreventos 
de Itajaí/SC.
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela locação descriminada na Cláu-
sula Primeira deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRA-
TADO o valor de R$ 28.430,00 (vinte e oito mil quatrocentos e 
trinta reais), em parcela única a ser adimplida até o dia 23/04/2018
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A locação do objeto des-
te Contrato ocorrerá entre os dias 02/04/2018 e 22/04/2018, já a 
vigência do mesmo vigorará a contar da data da assinatura deste 
instrumento até 23/04/2018, podendo ser prorrogado por meio de 
Termo Aditivo, desde que haja concordância entre as partes.
Itajaí /SC, 19 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí – AMFRI

EXTRATO DO CONTRATO VOR PS RPI Nº 19/2018
CONTRATADO: SETE FEIRAS E EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.669.178/0001-62
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de Serviços de Controle de Caixa para o 
evento incluindo fornecimento de operadores de caixa, fiscais, ge-
renciamento, recolhimento e transferência de recursos financeiros, 
terminais de autoatendimento e papa filas para a Itajaí Stopover 
parada Sul-americana do evento “Volvo Ocean Race 2017-18 Edi-
tion”, realizada entre os dias 05/04/2018 à 22/04/2018 no Centre-
ventos de Itajaí/SC
DO VALOR E DO PAGAMENTO: Pela execução dos serviços des-
criminados na Cláusula Primeira deste contrato a CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 156.850,00 (cento e cin-
quenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais), a ser pago em 
parcela única após o evento e respectiva prestação de contas, a 
qual deverá ocorrer até o dia 25/04/2018
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A execução dos serviços 
inerentes ao objeto deste Contrato ocorrerá entre 05/04/2018 e 
22/04/2018, já a vigência do mesmo vigorará a contar da data da 
assinatura deste instrumento até 25/04/2018, podendo ser pror-
rogado por meio de Termo Aditivo, desde que haja concordância 
entre as partes
Itajaí /SC, 20 de abril de 2018.

Célio José Bernardino
Secretário-Executivo da Associação dos Municípios da Região da 
Foz do Rio Itajaí - AMFRI

ammvi

MINUTA - CONTRATO 13/18
Publicação Nº 1603485

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018.

Contrato que entre si celebram o ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.779.413/0001-43, com 
endereço na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau 
(SC), neste ato representado pelo seu Secretário Executivo, JOSÉ 
RAFAEL CORREA, doravante denominado simplesmente CONTRA-
TANTE, e a empresa SISEGUROS S/S LTDA EPP pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 85.107.233. 0001-40, com 

endereço à Rua Doutor Blumenau, nº 420, Bairro Do Sol, cidade 
de Indaial/SC, CEP: 89.130-000 neste ato representado pela Sr. 
SIMÃO BALDOINO WERNER, CPF nº 466.372.419-87, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, para Prestação de Ser-
viços, regendo-se a presente relação jurídica pelas cláusulas a se-
guir:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de 
empresa especializada para realização de seguros de auto para 
veículos da frota da Associação dos Municípios do Médio Vale do 



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 795

Itajaí – AMMVI.
0.2 - Os veículos adquiridos pela CONTRATANTE durante o perí-
odo de vigência do presente contrato serão incluídos no seguro 
oferecido, nas mesmas condições ora pactuadas, obedecidas as 
características específicas.
0.3 - A inclusão de novos veículos se fará mediante comunicação 
expressa da CONTRATANTE à CONTRATADA, com a indicação das 
importâncias seguradas.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do presente contrato inicia no dia 
15/03/2018 e término dia 15/03/2019, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE e 
mediante justificativa, conforme Resolução 12/2016 de 08 de de-
zembro de 2016.

2.2 - Fica delegado atribuição a empregada da CONTRATANTE, 
Sra. Nair Teodoro Machado de Mello, para acompanhar a execução 
deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no 
atendimento do objeto deste instrumento.

CLASULA TERCEIRA – DOS BENS A SEREM SEGURADOS

3.1 – Os veículos a serem segurados constantes abaixo, serão vis-
toriados pela CONTRATADA, devendo ser utilizados exclusivamente 
para os fins especificados pelo fabricante e atividades específicas 
da CONTRATANTE, sob pena de exclusão das coberturas ora esta-
belecidas:

a) RENAULT/SANDERO DYNA 1.6, manual - RENAVAN: 1080754994 
– PLACA QHX 2652;
b) RENAULT/SANDERO DYNA 1.6, manual - RENAVAN: 1080755222 
– PLACA QHX 2702;
c) LOGAN DYNA 1.6 R 8v Automático: 1078346868 – PLACA QHN 
9262.

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Comunicar imediatamente qualquer ocorrência danosa aos ve-
ículos havidos.

4.2. Responsabilizar-se por qualquer outro evento que possa ocor-
rer.

4.3. Responsabilizar-se por todos os atos de direção dos seus pro-
fissionais.

4.4. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à 
realização dos serviços.

4.5. Pagar conforme este contrato.

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - Assumir integralmente e solidariamente com a seguradora a 
responsabilidade pela execução do serviço objeto do presente Con-
trato, de acordo com as especificações constantes da sua proposta.

5.2 - Manter seu cadastro de endereço (inclusive eletrônico) e te-
lefones devidamente atualizados perante a CONTRATANTE, infor-
mando imediatamente qualquer alteração.

CLAUSULA SEXTA – DA APÓLICE DE SEGURO

6.1. A CONTRATADA obriga-se a garantir as coberturas aos veícu-
los segurados conforme proposta encaminhada:

6.2. Aos veículos, cobertura compreensiva, incluindo colisão, 

incêndio, e roubo, com franquia obrigatória e complementares, 
sendo serviços de guincho e cobertura RCF (Responsabilidade Civil 
Facultativo), e benefícios dos serviços 24 (Vinte e quatro) horas/
on line;

6.3. Aos veículos com cobertura exclusiva de RCF (Responsabilida-
de Civil Facultativo);

6.4. As coberturas deverão ser calculadas com base nas importân-
cias seguradas, tendo a tabela FIPE como referência:

a) para a cobertura compreensiva, relacionado na apólice, a CON-
TRATADA deverá apresentar a franquia normal, com o numerário 
descrito na proposta comercial, item a item, com valor referência 
dos veículos 110% (Cento e dez por cento) da tabela Fipe-USP.

6.5. É necessário a apresentação de prêmio unitário por veículo.

6.6. O atendimento de sinistro para efeito de vistoria, não poderá 
ser superior à 72 (setenta e duas horas) da data da comunicação 
pela CONTRATANTE, sendo que o prazo para liquidação do referido 
sinistro, a partir da entrega de toda a documentação exigida pela 
companhia seguradora, não poderá exceder o prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de pagamento de multa.

6.7. A data de início da vigência das coberturas previstas será a 
mesma de início de vigência da Apólice, para os veículos incluídos 
na vigência do contrato, e a data da comunicação de que trata o

item 1.3 da cláusula primeira deste instrumento, no caso de aqui-
sição de veículo novo após o início
de vigência da Apólice.

6.8. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar inclusão de veículos, 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

6.9. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE o manual 
ou documento equivalente, contendo as informações relativas ao 
funcionamento do seguro objeto do contrato.

CLASULA SÉTIMA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMEN-
TO

7.1 - Pela prestação dos serviços estabelecidos neste contrato, o 
CONTRATANTE pagará o a CONTRATADA o valor de R$ 4.485,63 
relativo ao prêmio anual total.

7.2 – Nos preços acima estão inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, bem como os tributos e demais encargos fiscais e tra-
balhistas bem como todos os itens e equipamentos necessários ao 
perfeito funcionamento do objeto.

7.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante parcelamento em 
4 (quatro) vezes sem juros com emissão dos boletos bancários 
fornecidos pela CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA – DAS FRANQUIAS DOS SEGUROS DOS IMÓ-
VEIS

8.1. As franquias a serem consideradas para os seguros dos VEÍCU-
LOS serão as mínimas determinadas pelas seguradoras.

CLAUSULA NONA – DO FUNDAMENTO LEGAL

9.1 - A presente contratação funda-se na Resolução n° 12/2012 e 
suas alterações.

CLAUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO
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10.1 - O presente Instrumento de Contrato será rescindido, a cri-
tério da CONTRATANTE, independente de Interpelação Judicial ou 
Notificação Judicial/Extrajudicial, em qualquer fase de execução, 
sem que o CONTRATADO tenha direito à indenização de qualquer 
espécie quando este:

I - Descumprir as obrigações contratuais, salvo se a CONTRATAN-
TE optar pela aplicação de multa prevista na cláusula sexta deste 
instrumento;

II - Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução do 
objeto do presente Instrumento de Contrato, sem prévio consenti-
mento por escrito da CONTRATANTE.

10.2 - Reserva-se, ainda, à CONTRATANTE, o direito de rescindir o 
presente Instrumento de Contrato, no todo ou em parte, mediante 
aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias, sem que lhe seja imposta quaisquer multas e/ou indenização.

10.3 - Convindo as Partes, poderá o presente Instrumento de Con-
trato ser rescindido por mútuo acordo, desde que esta rescisão não 
traga prejuízo à CONTRATANTE.

10.4 - Quaisquer que sejam a hipótese de rescisão do presente Ins-
trumento de Contrato fica o CONTRATADO responsável pelo cum-
primento das obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias/
sociais dela decorrentes.

10.5 - Havendo pendências, as Partes definirão, mediante Termo 
de Encerramento do Contrato, as responsabilidades de cada uma 
das Partes pelo cumprimento do objeto do presente Instrumento 
de Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA PENALIDADES:

11.1 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumen-
to contratual caso a CONTRATADA preste informações inverídicas 
em decorrência da prestação de serviços ora contratados, indepen-
dente de culpa ou dolo, sob pena, ainda, das demais cominações 
legais.

11.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento 
contratual pelo descumprimento das demais Cláusulas do mesmo 
e na reincidência ao dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, 
conforme o caso.

11.3 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumen-
to contratual, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da 
CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério 
da CONTRATANTE.

CLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA DO DEVER DE RESSARCIMENTO:

12.1 - A CONTRATANTE não responde, subsidiária ou solidariamen-
te, tanto na esfera civil, trabalhista, tributária, securitária, penal, 
entre outras, pelos atos e omissões, dolosas e culposas praticadas 
pelo CONTRATADO, resguardado àquela o direito de regresso em 
caso de eventual condenação.

12.2 - O CONTRATADO responderá diretamente e/ou solidariamen-
te por eventuais prejuízos causados ao patrimônio e aos bens da 
CONTRATANTE, inclusive daqueles colocados à disposição para o 
atendimento dos serviços de que trata este contrato.

CLAUSULA DÉCIMA-TERCEIRA DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas neste contrato, as partes 
elegem o Foro da Comarca de Blumenau/SC, com renúncia expres-
sa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Con-
trato em 02 (duas) vias de igual teor para um mesmo efeito, junta-
mente com as testemunhas abaixo assinadas.

Blumenau, SC, em 15 de março de 2018.

CONTRATANTE
JOSÉ RAFAEL CORREA
SECRETÁRIO EXECUTIVO - AMMVI

CONTRATADO
SIMÃO BALDOINO WERNER
SISEGUROS S/S LTDA EPP

Testemunhas:

Nome: Beatriz Padilha
CPF: 003.577.259-05

Nome: Valdete Korz Marques
CPF: 546.983.919-20

amnoroeste

EDITAL 002-2018 CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO 
PARA A 3º FASE

Publicação Nº 1603770

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

TERMO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA A 3º FASE

Atendendo às exigências preconizadas no Edital de Chamamento 
nº 002/2018, Processo Seletivo nº 001/2018, para RECRUTAMEN-
TO, SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL - ENGENHEIRO CIVIL. 
CONVOCAMOS para a 3ª fase do Processo Seletivo, a ser realizado 
no dia 02 de Maio de 2018, às 08h, na Sede da AMNOROESTE, o 
candidato a seguir:

Engenheiro Civil: Amarildo Martins Ribeiro

O Candidato acima relacionado foi convocado por e-mail fornecido 

no ato da inscrição e por contato telefônico. O não compareci-
mento na data e horário marcado presumir-se-á desistência e terá 
sua inscrição cancelada automaticamente do processo, podendo 
a Comissão e Diretoria Executiva chamar o próximo candidato no 
cadastro de reserva.

São Lourenço do Oeste/SC, 25 de Abril de 2018.
Comissão Preparatória
(Resolução AMNOROESTE nº 03/2018)

Patricia Rossoni Losso Longo
Presidente da Comissão

Sezarlei Ferreira Bueno
Membro

Solange do Amaral Muller
Secretária da Comissão
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Eliveltro Jesus Passini
Membro

EDITAL 002-2018 HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS 
PARA A 3ª FASE

Publicação Nº 1603648

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA SEGUNDA 
FASE

Atendendo às exigências preconizadas no Edital de Chamamento 
nº 002/2018, Processo Seletivo nº 001/2018, para RECRUTAMEN-
TO, SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL - ENGENHEIRO CIVIL, em 
atendimento ao item 5.6.2.4 do Edital, a Comissão e a Diretoria 
Executiva, classificou o candidato:

Engenheiro Civil: Amarildo Martins Ribeiro

A comissão e a diretoria executiva classificaram os demais candi-
datos que ficarão em cadastro de reserva, caso haja necessidade 

de contratação de outro profissional ou de substituição/desistência 
do classificado.

São Lourenço do Oeste/SC, 25 de Abril de 2018.

Comissão Preparatória
(Resolução AMNOROESTE nº 03/2018)

Augusto Cesar Nascimento Loureiro
Prefeito Municipal de Jupiá

Patricia Rossoni Losso Longo
Presidente da Comissão

Sezarlei Ferreira Bueno
Membro

Solange do Amaral Muller
Secretária da Comissão

Eliveltro Jesus Passini
Membro

eGem

EDITAL Nº 35/2018 CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO 
PARA O CURSO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Publicação Nº 1603201

EDITAL Nº 35/2018
CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE SINDI-
CÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

1. OBJETIVOS DO CURSO

O objetivo geral é capacitar profissionais que já compõem ou que 
venham a compor as comissões de processo administrativo disci-
plinar, atuando na administração pública, para o exercício de suas 
funções. Para isso, o curso terá como objetivos específicos:
· Favorecer o conhecimento e o aprofundamento da legislação so-
bre Processo Administrativo Disciplinar e Regras de Conduta;
· Contribuir para o aperfeiçoamento da técnica e instrução proces-
sual conforme as regras da legislação aplicável pela administração 
pública;
· Proporcionar o desenvolvimento da busca de solução dos cometi-
mentos dos ilícitos administrativos com suas repercussões adminis-
trativas, cíveis, penais e eleitorais. Casos específicos.

2. PÚBLICO-ALVO

Profissionais, gestores e servidores públicos, com atuação em Co-
missões de Sindicância e Comissões de Inquérito Administrativo 
Disciplinar; Servidores com competência/dever para determinar a 
apuração de cometimento de irregularidades, e interessados.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local

Auditório da AMEOSC
Endereço: Rua Padre Aurelio Canzi, 
1628 - São Miguel do Oeste/SC - 
CEP: 89900-000

Período das inscrições Até 21 de maio de 2018

Vencimento do boleto de cobrança 21 de maio de 2018

Período de realização 28 e 29 de maio de 2018

Carga horária total 15 horas/aula

Quantidade de vagas 50 pessoas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à FECAM R$ 200,00
Demais participantes R$ 300,00

CASO O SEU BOLETO NÃO SEJA QUITADO OU EMPENHO ANEXA-
DO NO AMBIENTE DO ALUNO ATÉ O DIA 21 DE MAIO DE 2018, A 
SUA INSCRIÇÃO SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA.

Local da inscrição: Site da EGEM: http://egem.org.br/

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do 
site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia 
constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por 
meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de 
Gestão Pública Municipal.
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua General Liberato Bit-
tencourt, 1885. Canto - Florianópolis/SC – CEP 88070-800 - Tele-
fone: 48 3221- 8800

Dados bancários: Banco do Brasil: 001 - Agência: 3174-7 - Conta 
Corrente: 890742-0

Informações referentes ao pagamento:
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1. Ao efetuar a inscrição, emita seu boleto bancário para paga-
mento.
2. A efetivação da inscrição está vinculada ao upload do empenho 
no ambiente virtual do curso.
3. A nota fiscal eletrônica de prestação de serviço será emitida na 
data de realização do evento, após a identificação de presença no 
sistema, e enviada para o e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Em caso de dúvidas, contatar o setor financeiro pelo adm@egem.
org.br ou 48 3221 8800.

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participan-
tes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de desloca-
mento, correrão por conta do participante;
b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, fi-
cando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscri-
ção em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de 
devolução da taxa de compromisso de inscrição;
c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do 
evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista 
de espera automaticamente;
d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a 
data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste 
Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. DIREITOS DE IMAGEM

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a 
publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. DOCENTE

José Henrique Domingues Carneiro
Administrador, Contabilista, Professor, Consultor, Empresário e Pa-
lestrante. Especialista em Gestão da Qualidade e Mestre em Enge-
nharia da Produção e Sistemas com ênfase em gestão de negócios. 
Atua como profissional no primeiro, segundo e terceiro setor. Ges-
tão Pública, Empresarial e OSCs

7. PROGRAMAÇÃO

28 de maio de 2018

08h30 às 
12h

I – Introdução
· Conceito de processo administrativo disciplinar (PAD)
· Ilícito Administrativo e Cabimento
· Regras de Conduta
COFFEE BREAK
II - O marco legal e regulatório
· Princípios aplicados ao PAD
· Leis Federais nº 8.112/1990 e nº 9.784/1999
· Normativas locais existentes e/ou necessárias
· Entendimento dos Tribunais

13h30 às 
17h30

III – Procedimentos preliminares
· Denúncia, representação e instrução prévia
· Sindicância e Instauração da Comissão
· Exigências e Cuidados
· Inquérito e Instrução probatória
COFFEE BREAK
IV – Técnica processual e assessoramento jurídico
· Citação
· Ampla defesa e contraditório
· Relatório e apuração

29 de maio de 2018

08h30 às 
12h

V – Comissão e Julgamento
· Competência e prazos
· Nulidades e correções
· Fixação de sanções
COFFEE BREAK
· Impugnações administrativas
· Responsabilidade Administrativa, Cível, Penal e Eleitoral
· Sigilo, Transparência e Controle

* Programação sujeita a alteração, confira a programação atuali-
zada no site.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A EGEM reserva-se no direito de cancelar ou alterar a data do 
evento caso não atinja o número mínimo de participantes.

b) O evento terá certificado de participação emitido pela Escola de 
Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes 
com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso 
ou capacitação.

c) a participação no evento está vinculada diretamente ao envio da 
cópia do empenho e/ou pagamento do boleto pelo inscrito.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do 
portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

Milena Andersen Lopes Becher
Prefeito de Vargem
Presidente da EGEM

EDITAL Nº 36/2018 CHAMAMENTO PARA 
INSCRIÇÃO PARA O CURSO E.SOCIAL: PREPARAÇÃO 
E IMPLANTAÇÃO – VERSÃO 2.4.2

Publicação Nº 1603823

EDITAL Nº 36/2018
CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO PARA O CURSO E.SOCIAL: PRE-
PARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO – VERSÃO 2.4.2

1. OBJETIVOS DO CURSO

Esclarecer: as empresa sobre novo sistema eSocial que será 

http://www.egem.org.br
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implementado pelo governo como ferramenta de controle do cum-
primento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, FGTS e Re-
ceita Federal (MTE,INSS,CEF,RFB) pelas empresas;
Apresentar: Arquivos eventos, esboço de como ficara as obrigações 
principais e acessórias no dia a dia das empresas;
Preparar: as áreas envolvidas para a Produção e Saneamento de 
Informações e Envio dos Eventos (arquivos), RH, SESMT, DP, FI-
NANÇAS, CONTABILIDADE e CONTROLE INTERNO (Compliance) 
que estarão agregados a ferramenta do eSocial.
Revisar: os procedimentos legais/fiscais/internos evitando assim 
futuros passivos e contingências quando da exigência do eSocial.

2. PÚBLICO-ALVO

Gerentes de RH, Contabilistas, Auditores, Controlers, Financeiro e 
Fiscal, Analistas e auxiliares de administração de pessoal, Gestores 
de todas as áreas, Profissionais do SESMET, advogados e demais 
profissionais que queiram adquirir conhecimentos sobre o conteú-
do do curso.

3. CALENDÁRIO

QUADRO I

Cidade/Local

Auditório da AMUREL – Tubarão/ 
SC
Rua Rio Branco, 67 – Tubarão – SC 
– CEP: 88705-160

Período das inscrições Até 30 de maio de 2018

Vencimento do boleto de cobrança 30 de maio de 2018

Período de realização 07 e 08 de junho de 2018

Carga horária total 15 horas/aula

Quantidade de vagas 65 pessoas

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES

QUADRO I – Dos Valores

Tipo de inscrição – PARCELA ÚNICA Valor (por inscrição)
Servidores de municípios filiados à FECAM R$ 350,00
Demais participantes R$ 450,00

CASO O BOLETO NÃO SEJA QUITADO OU EMPENHO ANEXADO NO 
AMBIENTE DO ALUNO ATÉ O DIA 30 DE MAIO DE 2018, A INSCRI-
ÇÃO SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA.

Local da inscrição: Site da EGEM: http://egem.org.br/

Forma de pagamento: Após a realização da inscrição por meio do 
site, será gerado um boleto bancário com vencimento para o dia 
constante no item 3.

Homologação da inscrição: A homologação da inscrição se dá por 
meio do pagamento do boleto bancário.

Dados para empenho: O boleto será gerado em nome da Escola de 
Gestão Pública Municipal.
CNPJ: 08.940.383/0001-90. Endereço: Rua General Liberato Bit-
tencourt, 1885. Canto - Florianópolis/SC – CEP 88070-800 - Tele-
fone: 48 3221- 8800

Dados bancários: Banco do Brasil: 001 - Agência: 3174-7 - Conta 
Corrente: 890742-0

Informações referentes ao pagamento:

1. Ao efetuar a inscrição, emita seu boleto bancário para paga-
mento.
2. A efetivação da inscrição está vinculada ao upload do empenho 
no ambiente virtual do curso.
3. A nota fiscal eletrônica de prestação de serviço será emitida na 
data de realização do evento, após a identificação de presença no 
sistema, e enviada para o e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Em caso de dúvidas, contatar o setor financeiro pelo adm@egem.
org.br ou 48 3221 8800.

Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, os participan-
tes deverão estar cientes e concordar com as seguintes condições:

a) As despesas com diárias e passagens caso necessite de desloca-
mento, correrão por conta do participante;
b) Comprometer-se a frequentar todos os módulos do evento, fi-
cando os organizadores desde já autorizados a cancelar sua inscri-
ção em caso de ausência em um dos módulos, sem obrigação de 
devolução da taxa de compromisso de inscrição;
c) No caso do cancelamento de inscrição ocorrer no primeiro dia do 
evento, será confirmada a inscrição do primeiro candidato da lista 
de espera automaticamente;
d) Estar ciente de que no caso de cancelamento de inscrição após a 
data final para homologação, indicada no Calendário (Item 3 deste 
Edital), o valor da inscrição não será reembolsado.

5. DIREITOS DE IMAGEM

O participante cede o direito de uso de sua imagem e autoriza a 
publicação em informativos, relatórios e site da EGEM.

6. DOCENTE

ERALDO ROGÉRIO CONSORTE
Consultor Jurídico Previdenciário e Trabalhista da FORD MOTOR 
COMPANY DO BRASIL a mais de 12 anos. Integrante do grupo do 
Projeto Piloto na elaboração do eSocial pela Ford Motor Company. 
15 anos ministrando diversos cursos presenciais e In Company por 
todo Brasil. Trabalhou como consultor da IOB por mais de 08 anos, 
nas áreas Trabalhista e Previdenciária. Trabalhos desenvolvidos em 
Associações de Classes como: Aloshop, Sescoop-Pr, Sindicato Ind 
Ceramicas Sp, Sindicato Ind Moveleira De Sp, Crea-Sp, Amcham 
Curitiba, Ammvi Sc, Federação Ind Da Bahia, Sindivarejista, Asso-
ciação Dos Municipios De Santa Catarina, Cooperativas Do Estado 
Do Paraná, ASPACER, Simecs Caxias Do Sul, ABEAR Associação 
Brasileira Empresas Aéreas. Cursos IN Company em Empresas de 
médio e grande porte como: Bhuller, Oxiteno, Ultragas, Jacto, Japi, 
Granol, Iesa, Usinas Açúcar E Álcool, Yamada Mineradora, Bayer, 
Unimed-Pr, - Cooperlar, Frimesa, Coopacol, Coopervale, Abrh Ma-
ringa, Rh Serrana Caxias Do Sul, Ind. Marcopolo, Santa Casa De 
São Paulo, , Grupo Binox, Cerâmica Incefra, Grupo Gederhel, Usina 
Guaira, Guanabara Diesel, Empresa de ônibus Flores, CAGECE – 
CE; SICOOB-NORTE - Porto Velho. Grupo Positivo (PR).

7. PROGRAMAÇÃO

07 de junho de 2018
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08h30 às 
12h

01 – DO e.SOCIAL
1.1 - DO ESOCIAL :
Do Conceito e Objetivo do eSocial.
Das Tabelas Suportes dos Arquivos eSocial
1.2 – REGRA DA MATRIZ DE DEPENDÊNCIA:
- Vínculo entre os arquivos
- Qualificação dos Cadastros (CNIS x CPF)
- Sincronismos dos Arquivos

02 - DOS ARQUIVOS
DIAGNÓSTICO - CONSULTORIA – PLANO DE VOO - EXE-
CUÇÃO
2.1 - PRODUÇÃO DOS EVENTOS DE TABELAS – São even-
tos que montam as tabelas do empregador, responsáveis 
por uma série de informações que irão validar os eventos 
não periódicos e periódicos.
2.3 – PRODUÇÃO DOS EVENTOS NÃO PERIÓDICOS - é um 
fato jurídico trabalhista entre empregador e trabalhador 
que não tem uma data pré-fixada para ocorrer. Vai depen-
der dos acontecimentos na relação trabalhista na vida da 
empresa e do trabalhador como contratação, afastamen-
tos, demissões, entre outras. Eventos interligados com o 
RET (regra de matriz e dependência).
2.4 – PRODUÇÃO DOS EVENTOS PERIÓDICOS – São 
os eventos que têm periodicidade previamente definida 
para sua ocorrência. Eventos que indicam o valor devido 
e o valor pago ao empregado (Regime Caixa e Regime 
Competência). Eventos de maior impacto no dia a dia das 
empresas.
2.5 - INFORMAÇÕES: MACISAS DE BASE DE CÁLCULO: 
(NOVOS ARQUIVOS) - Arquivos de informação sem impac-
to financeiro ou de contingência.

13h30 às 
17h30

3. DAS MUDANÇAS CULTURAIS, PROFISSIONAIS e ESTRU-
TURAIS (RH e DIREÇÃO)

- Folha de Pagamento: apontamento ou fechamento
- Contratação de novos empregados: novo rito e procedi-
mento
- PPP Eletrônico e Atestado Eletrônico (em preparação)
- Integração e Comunicação entre as áreas envolvidas
- revisão de procedimentos
- Mudança de postura administrativa e Profissional
- Auditorias e consultorias das informações
- Envolvimento dos Gestores das áreas produtivas.

04 - PARTE GERAL
4.1 – DAS CONTRIBUIÇÕES
- INSS DCTF Previdenciária
- FGTS
- IRPF
- Prazo
4.2 – CRONOGRAMA DO ESOCIAL:
- Produção de Informações: 2018/2019
- Faseamento: 2019

08 de junho de 2018

08h30 às 
12h

Das Informações Do Efd-Reinf – Prestadores De Serviços
01 - Retenção da Pessoa Física:
(Contribuinte Individual – Cooperativas – Produtor Rural 
Pessoa Física ), (Arquivos do eSocial – S1200, S1210,)

02 - Da Retenção da Pessoa Jurídica No REINF:
(Cessão de Mão de Obra / Empreitada de Mão de Obra)

* Programação sujeita a alteração, confira a programação atuali-
zada no site.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A EGEM reserva-se no direito de cancelar ou alterar a data do 
evento caso não atinja o número mínimo de participantes.

b) O evento terá certificado de participação emitido pela Escola de 
Gestão Pública Municipal – EGEM e será entregue aos participantes 
com frequência mínima de 75% do total da carga horária do curso 
ou capacitação.

c) a participação no evento está vinculada diretamente ao envio da 
cópia do empenho e/ou pagamento do boleto pelo inscrito.

REALIZAÇÃO

Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM

Qualquer divulgação e/ou alteração, caso houver, será por meio do 
portal da EGEM na Internet (www.egem.org.br)

Milena Andersen Lopes Becher
Prefeito de Vargem
Presidente da EGEM

http://www.egem.org.br
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Consórcios

CiGa

Extrato de Contrato n. 191 - MUNICÍPIO DE 
IBOTIRAMA

Publicação Nº 1603425

EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUNICÍPIO DE IBO-
TIRAMA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: CONTRATO 77/2018
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Muni-
cipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Co-
municação pelo Consórcio de Informática na Gestão Pública Muni-
cipal, que disponibiliza:
Gestão Tributária, Gestão do Simples Nacional: serviços continuados 

de tecnologia da informação e comunicação para a gestão dos Mi-
croempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte optantes pelo Simples Nacional com acesso ao sistema 
da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), permitindo o controle 
dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevan-
tes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco mu-
nicipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem 
realizados no âmbito do Simples Nacional; - ORDEM DE COMPRA:

VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2018.

Florianópolis, 07 de marÃ§o de 2018.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

Cimvi

EDITAIS DE PUBLICIDADE 2018
Publicação Nº 1603151

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAP Nº 16/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 103/2017 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o 
pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL PREVIA, formulado 
pelo empreendedor ADENISIO MAAS, pessoa física inscrito no CPF/
CNPJ sob nº 032.486.709-32, para a atividade de 01.70.00 Criação 
de animais confinados de pequeno porte - Avicultura, que será 
exercida no imóvel de rua Bagé, n° 3374- Fundos, bairro Encano 
do Norte, sendo que o processo de licenciamento encontra-se dis-
ponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em 
Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 06/86 
do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAI Nº 06/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 103/2017 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o 
pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, 
formulado pelo empreendedor ADENISIO MAAS, pessoa física 
inscrito no CPF/CNPJ sob nº 032.486.709-32, para a atividade de 
01.70.00 Criação de animais confinados de pequeno porte - Avicul-
tura, que será exercida no imóvel de rua Bagé, n° 3374- Fundos, 
bairro Encano do Norte, sendo que o processo de licenciamento 
encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Am-
biental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro 

dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Re-
soluções n.º 06/86 do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 
do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE AUA Nº 10/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 154/2017 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o 
pedido de concessão AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, formulado pelo 
empreendedor CLAUDEMIR ADRIANO ME, pessoa jurídica inscri-
to no CPF/CNPJ sob nº 24.826.823/0001-39, para a atividade de 
12.80.00 Serviços Industrial de usinagem, soldas e semelhantes, 
que será exercida no imóvel de rua Otto Grankow, n° 237, bairro 
Encano, sendo que o processo de licenciamento encontra-se dis-
ponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em 
Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 06/86 
do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE AUA Nº 11/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 296/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o 
pedido de concessão AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, formulado pelo 
empreendedor ADEMIR VOIGT, pessoa física inscrito no CPF/CNPJ 
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sob nº 351.853.509-97, para a atividade de 15.10.00 Serrarias e 
beneficiamento primário da madeira, que será exercida no imó-
vel de rua Adolfo Molinari n° 2782, bairro Polaquia, sendo que 
o processo de licenciamento encontra-se disponível para consul-
ta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 06/86 do CONAMA; 
n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE AUA Nº 12/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 176/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o 
pedido de concessão AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, formulado pelo 
empreendedor SIDNEY EDUVINO TESKE, pessoa jurídica inscri-
to no CPF/CNPJ sob nº 28.856.088/0001-67, para a atividade de 
71.11.00 Serviços de reparação e manutenção de máquinas, equi-
pamentos ou veículo, com pintura, exceto manutenção de eletro-
domésticos, que será exercida no imóvel de rua Dos Atiradores, n° 
735, bairro Centro, sendo que o processo de licenciamento encon-
tra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental 
do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos 
Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resolu-
ções n.º 06/86 do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do 
CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAP Nº 14/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 249/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE 
o pedido de concessão LICENÇA AMBIENTAL PREVJA, formulado 
pelo empreendedor POUSADA LENA ROSA LTDA ME, pessoa ju-
rídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 10.385.167/0001-71, para a 
atividade de 71.11.02 Hotelaria localizados em município onde se 
observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possui 
plano diretor, de acordo com a Lei Federal n° 10257, de 10 de julho 
de 2001, ou Lei de Ordenamento Territorial; b) não exista sistema 
de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, que 
será exercida no imóvel de rua Heinrich Passold, n° 277, bairro 
Centro, sendo que o processo de licenciamento encontra-se dis-
ponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em 
Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 06/86 
do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAI Nº 07/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 249/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 

torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE 
o pedido de concessão LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, for-
mulado pelo empreendedor POUSADA LENA ROSA LTDA ME, pes-
soa jurídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 10.385.167/0001-71, para 
a atividade de 71.11.02 Hotelaria localizados em município onde se 
observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possui 
plano diretor, de acordo com a Lei Federal n° 10257, de 10 de julho 
de 2001, ou Lei de Ordenamento Territorial; b) não exista sistema 
de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade, que 
será exercida no imóvel de rua Heinrich Passold, n° 277, bairro 
Centro, sendo que o processo de licenciamento encontra-se dis-
ponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em 
Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 06/86 
do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 52/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 320/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o 
pedido de concessão CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, 
formulado pelo empreendedor JEAN CARLOS DE ARAUJO, pessoa 
jurídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 07.497.580/0001-13, para a 
atividade de 11.90.02 Impressão de material para uso publicitário, 
que será exercida no imóvel de rua Dos Atiradores, n° 735, bairro 
Centro, sendo que o processo de licenciamento encontra-se dis-
ponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em 
Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 06/86 
do CONAMA; n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 20 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental.

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 52/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 320/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE o 
pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIEN-
TAL, formulado pelo empreendedor JEAN CARLOS DE ARAÚJO, 
pessoa jurídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 07.497.580/0001-13, 
para a atividade de 11.90.02 – Fabricação de impressão de material 
para uso publicitário e a secundaria de Fabricação de esquadrias de 
metal, que será exercida no imóvel de rua 15 de novembro, n° 327, 
bairro Centro sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIM-
VI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados 
em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 48/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 292/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
– CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação 
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pública, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da 
RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POME-
RODE o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE 
AMBIENTAL, formulado pelo empreendedor OVOS SCHUTZ LTDA, 
pessoa jurídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 03.964.396/0001-85, 
para a atividade de 01.70.00 – Produção de Ovos, que será exerci-
da no imóvel de rua Ribeirão Souto, n° 2800, bairro Testo Central, 
sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para 
consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Ma-
rechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, 
Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do 
CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 151/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 318/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pú-
blica, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RE-
SOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE PO-
MERODE o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor TEXTIL ARTUR 
INDÚSTRUA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP, pessoa jurídica 
inscrito no CPF/CNPJ sob nº 04.000.085/0001-69, para a atividade 
de Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as 
confeccionadas sob medida, que será exercida no imóvel de rua 
dos Atiradores, n° 1273, bairro Centro sendo que o processo de 
licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao De-
partamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital 
atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CON-
SEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 46/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 269/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE POMERODE 
o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBEI-
TAN, formulado pelo empreendedor DENILSON ALTAIR DE SOUZA, 
pessoa jurídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 27.998.150/0001-92, 
para a atividade de 43.30.00 – Varejista/atacadista de gás lique-
feito de petróleo (GLP), que será exercida no imóvel de rua 15 
de novembro, n° 4657, sala 01, bairro Testo Centro sendo que 
o processo de licenciamento encontra-se disponível para consul-
ta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA 
e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 53/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 321/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 

– CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação 
pública, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos 
da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 
(art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO 
DE POMERODE o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CON-
FORMIDADE AMBEITAN, formulado pelo empreendedor POMMER 
CONSERVAS LTDA, pessoa jurídica inscrito no CPF/CNPJ sob nº 
02.742.889/0001-08, para a atividade de 26.50.02 – Fabricação de 
conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito que será 
exercida no imóvel de rua Carlos Belz, n° 450, galpão, bairro Testo 
Rega, sendo que o processo de licenciamento encontra-se dispo-
nível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na 
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em In-
daial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

Município de Ascurra

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 146/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 276/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pú-
blica, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RE-
SOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCUR-
RA, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE, formulado pelo empreendedor JEAN FIDELIS POFFO, 
pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 09.034.071/0001-80, 
para a atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas 
íntimas e as confeccionadas sob medida, que será exercida no imó-
vel de rua Indaial, n° 2781, bairro Estação, sendo que o processo 
de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao De-
partamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital 
atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CON-
SEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 140/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 298/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pú-
blica, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RE-
SOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE ASCUR-
RA, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE, formulado pelo empreendedor CONFECÇÕES BUPO’S 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CPF/
CNPJ sob nº 00.296.146/0001-26, para a atividade Confecção de 
peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob 
medida, que será exercida no imóvel de rua Emil Reblin, n° 15, 
bairro Estação, sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIM-
VI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados 
em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental
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EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 131/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 258/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO 
NOVO, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor SIMONE JORGE 
DA FONSECA 00850644917, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ 
sob nº 24.009.165/0001-92, para a atividade Fabricação de pro-
dutos diversos não especificados anteriormente, que será exercida 
no imóvel de rua Prefeito Jorge Schutz Junior, n° 66, bairro Centro, 
município de Benedito Novo, sendo que o processo de licencia-
mento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamen-
to Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, 
Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende 
as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental
Município de Apiúna

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 132/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 266/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA, o 
pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONS-
TANTE, formulado pelo empreendedor BAR CRISTAL LTDA, pessoa 
jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 07.104.764/0001-76, para a 
atividade Comercio varejista de bebidas, que será exercida no imó-
vel de rua BR 470 KM 94, n° 6080, bairro Ribeirão São Luiz, sendo 
que o processo de licenciamento encontra-se disponível para con-
sulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA 
e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 137/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 267/2018 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE APIÚNA, o 
pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONS-
TANTE, formulado pelo empreendedor MICHEL RICARDO CÉ, pes-
soa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 14.337.702/0001-70, para 
a atividade Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas 
e as confeccionadas sob medida, que será exercida no imóvel de 
rua Urubici, n° 99- Fundos, bairro Centro, sendo que o processo 
de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao De-
partamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital 
atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CON-
SEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.

Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

Município de Rodeio

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 50/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 323/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO, 
o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AM-
BIENTAL, formulado pelo empreendedor METALURGICA TAK LTDA, 
pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 29.895.566/0001-00, 
para a atividade 23.21.00 Fabricação de artefatos de material plás-
tico para outros usos não especificados anteriormente, que será 
exercida no imóvel de rua Rodovia SC 110, n° 7330, galpão, bairro 
Rodeio 12, sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIM-
VI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados 
em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

Município de Rio dos Cedros

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 156/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 301/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pú-
blica, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RE-
SOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO 
DOS CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATI-
VIDADE NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor MARIA 
EUNICE DE OLIVEIRA, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob 
nº 29.657.311/0001-00, para a atividade bares e outros estabele-
cimentos especializados em servir bebidas, que será exercida no 
imóvel de rua Cerejeira, n° 189, bairro Santo Antonio, sendo que 
o processo de licenciamento encontra-se disponível para consul-
ta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA 
e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 123/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 246/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS 
CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor MATHEUS FRAN-
CA DA SILVA 09528464971, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ 
sob nº 29.604.522/0001-84, para a atividade bares e outros esta-
belecimentos especializados em servir bebidas, que será exercida 
no imóvel de rua Rodovia Municipal 410, n° 7000 - Casa, bairro 
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Alto Cedros, sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIM-
VI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados 
em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 
237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 152/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 270/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS 
CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor MOCAM SUPER-
MERCADOS LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 
86.378.429/0006-47, para a atividade comercio e varejista de mer-
cadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados, que será exercida no imóvel de rua Duque de 
Caxias, n° 280, bairro Cruzeiros, sendo que o processo de licencia-
mento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamen-
to Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1485, 
Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital atende 
as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 149/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 272/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pú-
blica, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RE-
SOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO 
DOS CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVI-
DADE NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor MOCAM 
SUPERMERCADOS LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob 
nº 86.378.429/0001-32, para a atividade comercio e varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentí-
cios - supermercados, que será exercida no imóvel de rua Avenida 
Tiradentes, n° 558, bairro Centro, sendo que o processo de licen-
ciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departa-
mento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 
1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este edital 
atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CON-
SEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 1552018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 316/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pú-
blica, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RE-
SOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, 
VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO 
DOS CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATI-
VIDADE NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor SIDNEI 

WEISS 67439438949, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob 
nº 17.899.755/0001-72, para a atividade bares e outros estabele-
cimentos especializados em servir bebidas, que será exercida no 
imóvel de rua Otto Uecher, n° 1190, bairro Santo Antônio, sendo 
que o processo de licenciamento encontra-se disponível para con-
sulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA 
e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 147/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 273/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS 
CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor JOANA PAULA 
BEYER CAMPESTRINI - ME, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ 
sob nº 26.246.749/0001-07, para a atividade serviços combinados 
de escritório e apoio administrativo, que será exercida no imóvel de 
rua Avenida Tiradentes, n° 558, bairro Centro, sendo que o proces-
so de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao 
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Pei-
xoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este 
edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do 
CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 153/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 271/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS 
CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor D&D EMPREEN-
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica, inscrito no 
CPF/CNPJ sob nº 27.890.836/0001-65, para a atividade holdings 
de instituições não financeira, que será exercida no imóvel de rua 
Avenida Tiradentes, n° 558, sala 02, bairro Centro, sendo que o 
processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta 
junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Flo-
riano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Ca-
tarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 
99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CCA Nº 55/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 335/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação públi-
ca, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESO-
LUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) 
torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RIO DOS 
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CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor B&C EMPREEN-
DIMENTOS LTDA ME, pessoa jurídica, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 
23.424.147/0001-04, para a atividade 71.11.01 incorporação de 
empreendimentos imobiliários, que será exercida no imóvel de rua 
Avenida Tiradentes, n° 1479, bairro Centro, sendo que o proces-
so de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao 
Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal Floriano Pei-
xoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa Catarina. Este 
edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA e 99/2017 do 
CONSEMA/SC.
Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO 
CONSTANTE Nº 148/2018
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 275/2018CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
– CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação 

pública, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos 
da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 
(art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO 
DE RIO DOS CEDROS, o pedido de concessão de DECLARAÇÃO 
DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE, formulado pelo empreendedor 
C.K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica, 
inscrito no CPF/CNPJ sob nº 08.636.853/0001-26, para a atividade 
holdings de instituições não financeira, que será exercida no imóvel 
de rua Avenida Tiradentes, n° 558, sala 01, bairro Centro, sendo 
que o processo de licenciamento encontra-se disponível para con-
sulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 1485, Bairro dos Estados em Indaial, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções n.º 237/97 do CONAMA 
e 99/2017 do CONSEMA/SC.

Indaial, 23 de abril de 2018.
Sandra Regina Batista
Gestora de Serviços Ambientais
CIMVI – Ambiental

LICITAÇÃO Nº 004/2018 - ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
Publicação Nº 1603057

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI – CIMVI
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITAÇÃO Nº 004/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Às nove horas, do vigésimo quinto dia, do mês de abril de dois mil e dezoito, na sede do Consócio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – 
CIMVI reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Resolução 223-18, sob a presidência da Sra. Patricia Barbaresco, 
estando presente os membros André Moro da Silva e James Schmitt, bem como o representante da empresa DI FATTO INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA EPP, Sr. Fabio Barni, para abertura e julgamento dos envelopes de proposta das empresas habilitadas no processo licitatório 
nº 004/2018 – Tomada de Preços.

Iniciada a sessão a Senhora Presidente solicitou aos presentes que conferissem a inviolabilidade dos envelopes, nada tendo sido contestado 
pelo representante.

Em prosseguimento, a Senhora Presidente passou à abertura dos envelopes de Proposta, colocando à disposição dos presentes os docu-
mentos neles contidos.

Da abertura dos envelopes de proposta, verificou-se que os preços apresentados pelas empresas habilitadas foram os seguintes:

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – Valor Global da Proposta: R$526.666,66 (quinhentos e vinte e seis mil e seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos);

DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP – Valor Global da Proposta: R$536.932,89 (quinhentos e trinta e seis mil e novecentos e trinta 
e dois reais e oitenta e nove centavos);

Nesse sentido, da análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do Edital, decide-se pela classificação das propostas e, 
constatado o empate legal das propostas nos termos do art.44, § 1º da Lei Complementar nº 123/06 em razão de que a proposta apresen-
tada pela empresa DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte) é superior, em 
até 10% à proposta mais bem classificada (da empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que não é enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte), esta Comissão decide INTIMAR a empresa DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 
para que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, apresente proposta de preço inferior à proposta apresentada pela empresa SALVER CONS-
TRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

A contagem do prazo acima indicado começa a correr a partir da intimação do licitante que ocorreu nesta sessão, em razão da presença do 
representante legal da empresa DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP.

Nada mais havendo a Presidente encerrou a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela mesma, mem-
bros da Comissão e representante presente.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

PATRICIA BARBARESCO
Presidente

ANDRE MORO DA SILVA
Membro

JAMES SCHMITT
Membro
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DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Representante: Fabio Barni

LICITAÇÃO Nº 004/2018 - ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Publicação Nº 1603434

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI – CIMVI
ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
LICITAÇÃO Nº 004/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Às quatorze horas, do vigésimo quinto dia, do mês de abril de dois mil e dezoito, na sede do Consócio Intermunicipal do Médio Vale do 
Itajaí – CIMVI reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Resolução 223-18, sob a presidência da Sra. Patricia 
Barbaresco, estando presente os membros André Moro da Silva e James Schmitt, para julgamento da proposta na licitação nº 004/2018 – 
Tomada de Preços.

Iniciada a sessão a Senhora Presidente informou que às onze horas e quarenta minutos do vigésimo quinto dia, do mês de abril de dois mil 
e dezoito a empresa DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP protocolizou junto a esta Comissão, proposta de preço inferior à proposta 
da empresa SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA nos seguintes termos:

DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP – Valor Global da Proposta: R$526.573,88 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e se-
tenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Em razão disso, declara-se vencedora a empresa DI FATTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, no valor total de R$526.573,88 (quinhentos 
e vinte e seis mil e quinhentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Por fim, ficam as empresas intimadas do inteiro teor desta ata de abertura e julgamento das propostas para, querendo apresentar recurso, 
nos termos do art. 109, inciso I, alínea ‘b’ da Lei nº 8.666/1993, ou seja, 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta ata no 
Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).

Nada mais havendo a Presidente encerrou a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela mesma e 
membros da Comissão.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

PATRICIA BARBARESCO
Presidente

ANDRE MORO DA SILVA
Membro

JAMES SCHMITT
Membro

LICITAÇÃO Nº 005/2018 - ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
Publicação Nº 1603961

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI – CIMVI
ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DA LICITAÇÃO Nº 005/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Às quatorze horas e trinta minutos, do vigésimo quinto dia, do mês de abril de dois mil e dezoito, na sede do Consócio Intermunicipal do 
Médio Vale do Itajaí – CIMVI reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Resolução 223-18, sob a presidência 
da Sra. Patricia Barbaresco, estando presentes os membros André Moro da Silva e James Schmitt, com o objetivo de dar continuidade ao 
procedimento licitatório nº 005/2018.

Tendo em vista que, o prazo estabelecido na Ata de Julgamento dos documentos de Habilitação de 16/04/2018 (publicada no Diário Ofi-
cial dos Municípios em 17/04/2018 na Edição de nº 2504) transcorreu sem a interposição de recursos, a Comissão de Licitação leva ao 
conhecimento dos interessados que a sessão pública de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços das empresas habilitadas, se 
realizará no dia 27 de abril de 2018, às 10h30min na sede do CIMVI, localizada na Rua Tupiniquim, nº 1.070 – Zona Rural, cidade de Timbó/
SC – CEP: 89.120-000.

Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
Membros da Comissão.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

PATRICIA BARBARESCO
Presidente

ANDRÉ MORO DA SILVA
Secretário

JAMES SCHMITT
Membro
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Cis nordeste

DECLARAÇÃO TOTAL FORNECIDO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2017-CISNORDESTE/SC
Publicação Nº 1603373

DECLARAÇÃO
Por solicitação da pessoa jurídica de direito privado BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob o nº 10.508.843/0002-
38, no Pregão Eletrônico CISNORDESTE/SC 001/2017, com vigência 01 de Março de 2017 a 31 de Agosto de 2017, este Órgão Gerenciador 
declara que foi fornecido o total por fornecedor de:
FORNECEDOR PREGÃO ELETRÔNICO CNPJ VALOR TOTAL R$

A G KIENEN & CIA LTDA 001/2017 82.225.947/0001-65

R$
51.800,00

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA 001/2017 00.802.002/0001-02 R$ 15.097,10

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP 001/2017 04.217.590/0001-60 R$ 23.619,46

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 001/2017 03.652.030/0001-70 R$ 21.834,80

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA

001/2017
04.071.245/0001-60 R$ 25.200,00

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITA... 001/2017 07.752.236/0001-23 R$ 4910,22

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA 001/2017 04.355.394/0001-51 R$ 51.252,00

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- DIMACI/SC 001/2017 05.531.725/0001-20 R$ 35.295,58

Joinville, 25 de abril de 2018
ANA MARIA GROFF JANSEN
Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC

EXTRATO DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2018
Publicação Nº 1603221

Extrato do 1º Aditamento ao Contrato de Rateio Nº 05/2018
CONTRATANTE: Município de Corupá.
CNPJ: 83.102.467/0001-70
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC
CNPJ: 03.222.337/0001-31
OBJETO: Alteração da redação da CLÁUSULA DOZE do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Em conformidade com a Lei Municipal nº 1903/2009, regulamentado pelo Decreto nº 1240/2017 e 1463/2018.

JUSTIFICATIVA: Alteração do valor do repasse

VALOR:
R$ 16.704,57 (dezesseis mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), exclusivamente no mês de abril, e a 
partir do mês de maio voltará a ser de R$ 15.541,00 (quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais), perfazendo um to-
tal anual de R$ 187.655,57 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: O presente aditamento vigerá do dia 23 de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
Joinville/SC, 23 de abril de 2018.
Clézio José Fortunato

Presidente do CISNORDESTE/SC
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Cis/ammvi

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 37/2018 - WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A 
SAÚDE LTDA.

Publicação Nº 1603519

A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S - N° 3 7 / 2 0 1 8
(P O R F O R N E C E D O R)
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 0 3 / 2 0 1 8
(Vigência de 18/04/2018 até 18/04/2019)

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
– CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, inscrito no CNPJ sob n° 03.269.695/0001-08, neste 
ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o n° 007.944.929-83, e considerando a homologação 
da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços, RESOLVE, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico n° 
03/2018, registrar o(s) preço(s) correspondentes ao(s) item(s) vencido(s) por WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
PARA A SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 11.318.264.0001-04, situada à Rua Arthur Bernardes, 
n° 601, sala 101, bairro São Cristóvão, CEP 95900-000, Lajeado/RS neste ato representada pelo Sr(a). Welton Everson Lüdtke, doravante 
denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, à Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Anexo III da Resolução n° 120, de 15/08/2016 do CISAMVI e no Edital de Pregão 
Eletrônico n° 03/2018, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de testes rápidos de gravidez, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° 03/2018.
1.2 Os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas 14 (quatorze) Secretarias de Saúde das cidades catarinenses da 
região do Médio Vale do Itajaí, consorciadas junto ao CISAMVI, conforme endereços discriminados no Termo de Referência do Edital de 
Pregão Eletrônico n° 03/2018.
1.3 As solicitações de fornecimento serão realizadas diretamente pelas Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de sistema informa-
tizado disponibilizado pelo CISAMVI, conforme a necessidade de cada município, e a entrega deverá obedecer ao prazo estabelecido, sob 
pena de multa pelo atraso registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas pelos fornecedores vencedores da 
menor proposta são os que seguem:
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. – CNPJ 11.318.264/0001-04

Código Produto Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1

Tira reagente para teste de gravidez (BETA HCG) - teste 
de gravidez em tiras imunocromatográficas, de etapa 
única, especifica para determinação da gonadotrofina 
coriônica humana (HCG) em amostra de soro de urina 
com uma sensibilidade de 25 MUI/ML, somente para 
diagnóstico in vitro, embaladas individualmente em caixa 
com no máximo 100 tiras, contendo saquinho dessecante 
para conservação das tiras e instruções de uso. Deverá 
constar dados de identificação, lote, validade e controle 
interno do teste (validade mínima de 12 meses após 
emissão da NF de entrega).

EBRAM 12.232 0,590 7.216,880

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua publicação (18/04/2018 até 18/04/2019).

4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, ressalvado o limite que trata o §1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
4.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao CISAMVI promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o CISAMVI deverá:
4.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
4.3.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
4.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, 
não puder cumprir o compromisso, o CISAMVI poderá:
4.4.1 Consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de 
assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no 
certame ou nas condições atuais de mercado;
4.4.1.1 Obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de 
realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
4.4.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
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veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes de esgotado o prazo para fornecimento da Auto-
rização de Fornecimento;
4.4.2 Cancelar o item cujo valor foi comprovado como inexequível, a fim de inseri-lo em novo processo licitatório.
4.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.6 Será possível a subrrogação de direitos e obrigações do fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme artigo 78, 
inciso VI da Lei n° 8.666/93.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega, acondicionamento e transporte do objeto, recebimento provi-
sório e definitivo, as obrigações do CISAMVI e do(s) fornecedor(es) registrado(s), penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 
definidos no Edital.
5.2 O CISAMVI não se obriga a adquirir dos fornecedores vencedores os itens relacionados neste instrumento, nem as quantidades in-
dicadas, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do Artigo 15, § 4º, da Lei n° 8.666/93.
5.3 A quantidade relacionada no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n° 03/2018 serve apenas como orientação para composição de 
preço não constituindo, sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de ocorrer acréscimo ou supressão da quantidade, o 
preço unitário permanecerá inalterado.
5.4 Caso a empresa fabricante e/ou produto vier a ser interditado ou descontinuado, o(s) fornecedor(es) vencedor(es) deverá(ão) substituir 
o produto, sem ônus para o CISAMVI, devendo previamente obter a homologação para o produto substituto proposto.
5.5 Todas as obrigações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n° 03/2018 em relação aos fornecedores vencedores ficam ratificadas 
neste instrumento, independentemente de sua transcrição, valendo para todos os fins.
5.6 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520/02, do Decreto n° 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do 
Decreto n° 7.892/13, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.

Blumenau/SC, 18 de abril de 2018.
Cleones Hostins
Diretor Executivo do CISAMVI

Welton Everson Lüdtke
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2018
Publicação Nº 1603863

A U T O R I Z A Ç Ã O
DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2018

Objeto: aquisição de passagem aérea de Chapecó/SC para Florianópolis/SC para a Secretaria de Saúde do Município de Blumenau, em 
virtude da participação no 68° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, a realizar-se nos dias 02, 03 e 04 de Maio 
de 2018.

Após análise da Justificativa do Processo de Dispensa de Licitação n° 017/2018, e afigurando-me que a contratação é legal, nos termos 
permissivos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005, 
AUTORIZO o procedimento que se cogita, objetivando a contratação do objeto supramencionado por intermédio de contratação direta com 
José Eduardo Batista ME – CNPJ 22.596.822/0001-10, pelo valor de R$ 371,49 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Ordeno que se proceda a realização da respectiva Nota de Empenho, conforme constante da Justificativa apresentada, revestindo-se sua 
publicação de condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Blumenau/SC, 25 de abril de 2018.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 04/2018 - REPUBLICAÇÃO
Publicação Nº 1603962

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
Nº. 04/2018 - CHAMADA PÚBLICA

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, na 
cidade de Blumenau, em SC, inscrito no CNPJ sob n.º 03.269.695/0001-08, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Resolução nº. 188/2018 do Diretor Executivo do CISAMVI, em conformidade com a Legislação Federal nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº. 
8.080/90, Portaria nº. 1.286/93 e Portaria nº. 1.034/10 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização 
de CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, nos termos das condições estabelecidas no presente Edital.
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1. DO OBJETO
1.1. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALI-
ZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE.
1.2. Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios, clínicas ou estabelecimentos particulares) de responsabilidade do cre-
denciado, nos municípios consorciados ao CISAMVI ou cidades limítrofes a estes.
1.3. O “Termo de Referência” (Anexo I), deste edital apresenta a descrição detalhadas dos serviços a serem prestados, bem como as demais 
condições para a sua execução, e o valor que o CISAMVI se compromete a pagar por serviço.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão credenciar-se todos os interessados, pessoa jurídica, da área da saúde que estejam legalmente estabelecidos para os fins do 
objeto pleiteado, desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de credenciamento e seus anexos, bem como atendam as 
condições e os critérios mínimos exigidos pelo sistema único de saúde – SUS, visando o atendimento satisfatório.
2.2. Não poderão participar deste Credenciamento:
a) Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n. º 8.666/93;
b) Empresas que se encontrem em processo de falência, dissolução, fusão, cisão ou de incorporação, bem como as que se apresentem na 
forma de empresas em Consórcios.
c) As instituições cujos proprietários, diretores e sócios pertençam ao quadro de servidores do CISAMVI, ou façam parte da gestão da se-
cretaria de saúde de Municípios Consorciados;
d) É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente credenciamento, de mais de uma proponente;

3. DA FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO
3.1. Os interessados poderão ter acesso ao edital através do site oficial do CISAMVI, qual seja: www.cisamvi.sc.gov.br, ou diretamente no 
Setor de Licitações e Contratos na sede do Consórcio (endereço no preâmbulo do edital).
3.2. Os interessados poderão inscrever-se para o credenciamento a partir da publicação do presente Edital no Diário Oficial dos Municípios 
de Santa Catarina, disponível no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br
3.3. Os interessados poderão credenciar-se em mais de uma área desde que preenchidos os requisitos na respectiva especialidade.
3.4. O credenciamento poderá ser requerido durante todo o seu período de vigência, sempre no horário de expediente que é das 08h00min 
às 12h e das 13h às 17h, na sede da CISAMVI, endereço no preâmbulo do edital, mediante o cumprimento dos requisitos relacionados nos 
itens 04 e 05 deste edital;
3.5. Os mesmos deverão preencher a ficha de requerimento de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que 
deverá ser entregue juntamente com os documentos listados no item 5 – Dos Documentos de Habilitação.
3.6. Somente será credenciado o prestador que estiver em conformidade com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 
no site http://cnes.datasus.gov.br/o qual deverá estar compatível com o endereço dos alvarás, contrato social e com os serviços a serem 
contratados e destacado o atendimento ao SUS.
3.7. Somente serão CREDENCIADAS instituições que atendam às exigências deste Edital de Chamamento Público.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os interessados deverão apresentar toda a documentação exigida em envelope lacrado e devidamente identificado, conforme modelo 
a seguir, endereçado à Comissão de Licitação do CISAMVI.
DADOS DA PARTE EXTERNA DO ENVELOPE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI.
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Processo nº. 04/2018

Nome da empresa:
CNPJ:
Telefone:
Endereço:

4.2. O envelope HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO – deverá conter os documentos relacionados para habilitação (item 5), em sua via 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, preferencial-
mente rubricados e paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,...5/5) em todas as folhas.
4.3. Quanto às autenticações:
4.3.1. Havendo mais de um documento reproduzido numa mesma folha, para cada documento procede-se à conferência com o original, 
portanto, a autenticação é individual, gerando a consequência de serem apostas tantas autenticações quantos forem os documentos repro-
grafados. (Provimento nº. 12/92, item 8, da CGJ – Corregedoria-Geral da Justiça).
4.3.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;
4.3.3. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado no original ou em fotocópia, mas sua acei-
tação fica condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou junto ao órgão emissor.
4.3.4. Prazo de validade dos documentos:
4.3.4.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data do protocolo do envelope.
4.3.4.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo período de 90 (noventa) dias.
4.4. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome da proponente responsável pelo contrato com o nú-
mero do CNPJ e endereço respectivo.
4.4.1. Se a proponente responsável pelo contrato for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta.

http://www.cisamvi.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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4.4.2. Se a proponente responsável pelo contrato for filial, todos os documentos deverão estar em nome desta.
4.4.3. Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e filiais, serão aceitos pela 
Comissão independentemente da inscrição do CNPJ da proponente, para efeito de julgamento.

5. DA HABILITAÇÃO
5.1. Habilitação Jurídica
5.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
5.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
5.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;
5.1.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Auto-
rização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
5.2.1. Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - Conjunta; com data de emissão 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.
5.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
5.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento 
dos encargos instituídos por Lei.
5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Dé-
bitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo 
da Certidão o seu prazo de validade.
5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de pesquisa 
não anterior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura dos envelopes de "HABILITAÇÃO", ou que até esta data esteja 
dentro da validade, conforme expressa na própria certidão.
5.4. Caso algum documento constante nos itens anteriores apresente sua validade expirada e possa ser emitido em via eletrônica, fica 
facultado a comissão a emissão de uma nova certidão.
5.5. Qualificação Técnica
5.5.1. Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
5.5.2. Alvará de localização e funcionamento regular emitido pela Fazenda Municipal;
5.5.3. Certificado de Regularidade do Estabelecimento (Registro ou inscrição da pessoa jurídica) junto ao Conselho Regional de Classe 
(CREMESC, COREN, CREFITO, etc);
5.5.4. Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, emitido no site http://cnes.datasus.gov.br/.
5.5.5. Comprovação da inscrição do Responsável Técnico junto ao Conselho Regional de Classe;
5.5.6. Cópia do RQE – Registro de Qualificação de Especialista para cada especialidade médica, quando for o caso.
5.5.7. Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovan-
do a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente chamada;
5.6. Outros documentos:
5.6.1. Ficha de Requerimento de Credenciamento (ANEXO II).
5.6.2. Declaração de capacidade instalada e disponibilidade para SUS, cfe. Modelo do Anexo IV;
5.6.3. Listagem de profissionais, atualizada, emitida no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (http://cnes.da-
tasus.gov.br/).
5.7. Não havendo concorrência microrregional para algum procedimento descrito neste termo de referencia, a Comissão Permanente de Lici-
tações, fica autorizada pela Diretoria Executiva a iniciar procedimento administrativo, para avaliação da dispensa ou não, da documentação 
exigida nos itens 5.3 e 5.5, desde que comprovada a falta de interessados em prestar o mesmo serviço. Visando a garantia de atendimento, 
pela melhor relação custo benefício dos serviços aos municípios consorciados.

6. DA ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
6.1. O CISAMVI receberá o envelope contendo os documentos e entregará protocolo do recebimento da documentação ao interessado.
Os envelopes serão encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, que se reunirá para abertura e análise da documentação apresen-
tada, conforme as exigências do item 5 deste edital.
6.2. Ao final da análise da documentação será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Comissão Permanente de Licitação.
6.3. Caso a documentação apresentada não esteja em conformidade com as exigências deste Credenciamento, a interessada será notifi-
cada, e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, complementação, substituição ou apresentação de nova documentação.
6.4. O prazo para regularização, complementação, substituição ou apresentação de nova documentação poderá ser prorrogado, mediante 
requerimento da interessada e aceitação do CISAMVI.
6.5. O fato de a interessada NÃO TER SUA DOCUMENTAÇÃO APROVADA, não impede que a mesma apresente a documentação exigida em 
outra oportunidade, podendo buscar o credenciamento a qualquer tempo, apresentando a documentação exigida neste Credenciamento e 
passará por nova análise.
6.6. O CISAMVI disponibilizará a relação dos credenciados junto ao site www.cisamvi.sc.gov.br.

7. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
7.1. Estando a documentação apresentada em conformidade com as exigências deste Chamamento a interessada será declarada HABILI-
TADA ao Credenciamento.

http://www.cisamvi.sc.gov.br
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7.2. O CISAMVI publicará em seu site oficial a habilitação e convocação da proponente para assinatura do termo de credenciamento, deven-
do a mesma comparecer em até 05 (cinco) dias após a publicação de sua convocação para firmar o termo de contrato.
7.3. O Contrato de Credenciamento, minuta constante no Anexo III será lavrado em três vias, que será assinado pelo responsável da inte-
ressada e pelo Diretor Executivo do CISAMVI.
a) uma via fará parte do Processo de Credenciamento;
b) uma via será arquivada em arquivo próprio para contratos; e
c) uma via será entregue ao Credenciado.

8. DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO/VIGÊNCIA
8.1. O credenciamento será formalizado através de Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta do Anexo III.
8.2. O Contrato tem como quantidade uma estimativa mensal de oferta, que será indicada pelo CREDENCIADO, respeitando o limite finan-
ceiro máximo deste Edital. Portanto, trata-se apenas de uma quantidade estimada, não gerando direito ao CREDENCIADO exigir um número 
mínimo de procedimentos/mês do CISAMVI.
8.3. A demanda de consumo dependerá única e exclusivamente da procura dos munícipes pelos procedimentos oferecidos.
8.4. Quanto a escolha do laboratório/clínica/profissional, cada município possui uma relação de todos os credenciados e suas especialidades, 
deixando a livre escolha dos municípios e/ou usuários da rede aquele que melhor lhe aprouver.
8.5. O prazo de vigência do Contrato de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo 
Aditivo entre as partes, mantidos os direitos, obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser solici-
tada no prazo de vigência do respectivo contrato, com justificativa por escrito, nos termos do art.57§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93.

9. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. O Credenciado irá atender os usuários oriundos dos Municípios consorciados à Contratante.
9.2. Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios ou clínicas particulares) de responsabilidade do credenciado, nos mu-
nicípios consorciados ao CISAMVI ou cidades limítrofes a estes.
9.3. Identificada à necessidade da realização de serviço de saúde constante neste Edital, será ofertado ao paciente ou representante legal 
a opção de escolha do credenciado para o respectivo serviço, conforme lista de credenciados mantida pelo CISAMVI;
9.4. A requisição do serviço de saúde deverá ser aprovada pelo órgão municipal responsável ou, ultrapassada a cota mensal de serviços a 
que tem direito o município consorciado, a requisição deverá ser aprovada pelo CISAMVI;
9.5. Após a aprovação da requisição, será agendada a execução do serviço diretamente com o credenciado;
9.6. A comprovação da execução dos serviços se dará mediante:
9.6.1. Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do 
código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).
9.6.2. Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou res-
ponsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimen-
tos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).
9.6.2.1. As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), 
agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.
9.7. O CISAMVI utilizará sistema informatizado para controle de requisições, autorizações e agendamentos dos serviços de saúde creden-
ciados.
9.8. Os atendimentos realizados por encaminhamento dos municípios consorciados não poderão ser referenciados para atendimento de 
forma particular ou solicitação de complementação de valores para procedimentos e/ou cirurgias.
9.9. Toda necessidade de serviços complementares e/ou procedimentos e/ou cirurgias deverá ser encaminhado a secretaria de saúde do 
município consorciado para posterior encaminhamento do município. Exceção das situações Justificadas, conforme item 9.10.
9.10. Caso seja verificado pelo prestador, durante a realização do procedimento, a necessidade de execução de procedimento complemen-
tar, este será pago somente mediante apresentação de laudo ou relatório médico indicando a necessidade; E somente se, o procedimento 
complementar também esteja incluído no rol de procedimentos contratualizados com o prestador.
9.10.1. Deve ser encaminhado laudo médico, justificando a real necessidade do procedimento a ser executado. Uma vez que não possui 
autorização da Regulação Municipal que encaminhou o paciente. Cabendo esta situação apenas em casos onde o tramite normal causaria 
mais gastos ao Fundo Municipal de Saúde, ou submeteria o paciente à transtornos elevados (exemplo: aplicação de contraste, mapeamento 
de retina, etc).
9.11. A situação descrita no item anterior deverá ser VEDADA em caso de recusa expressa pelo município na Guia de Referencia e Contra 
Referencia, autorizada para o respectivo paciente.
9.12. A “requisição”, utilizada pelo município como documento de autorização do paciente para execução do serviço no Credenciado, terá 
validade de 60 dias após a data de sua emissão, sendo automaticamente cancelado após este prazo.
9.12.1. Após o atendimento do paciente, o Credenciado terá 30 dias para faturar a “requisição” do serviço executado, diretamente no sis-
tema “on-line” disponibilizado pelo CISAMVI.
9.13. O não cumprimento dos prazos estipulados nos itens 9.12 e 9.12.1 ensejará no cancelamento da respectiva “requisição” e consequen-
temente na avaliação da responsabilidade sobre o corrido, para fins de pagamento ou não.
9.14. É vedada a cobrança de nova consulta nos casos de retorno médico, quando o mesmo paciente retornar ao consultório no prazo de 
30 dias contados a partir da data da consulta anterior.

10. DAS OBRIGRAÇÕES DAS PARTES
10.1. Ambas as partes devem cumprir as regras deste edital, e as cláusulas previstas no item 3 do Anexo I – Termo de Referência.

11. DOS VALORES E PAGAMENTO
11.1. A remuneração pela prestação e/ou fornecimento de serviços será de acordo com a Tabela de Valores constate no Anexo I – Termo 
de Referência do edital, estando inclusos taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, 
encargos e outros dispêndios necessários para a realização dos serviços.
11.1.1. A tabela de procedimentos e valores, constante no Anexo I, poderá ser revista, sempre por interesse dos Secretários Municipais de 
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Saúde, dos municípios consorciados, à quem caberá a decisão sobre valores pagos e reajustes na tabela, com base em Deliberação Cole-
giada, registrando a fonte dos valores base.
11.1.2. As alterações na tabela de procedimentos e valores serão objeto de republicação deste edital, com destaque aos novos procedimen-
tos ou valores, e na sequencia, serão notificados os credenciados regulares, sobre as alterações.
11.1.3. Havendo exclusão, inclusão ou alteração em valor de procedimento já contratado, caberá ao Credenciado a escolha da manutenção 
do contrato de Credenciamento, a partir da emissão de termo aditivo, registrando a alteração contratual, ou não, por meio de distrato do 
contrato vigente.
11.2. Os serviços de saúde prestados pelos credenciados serão remunerados por cada procedimento realizado.
11.3. Todos os Credenciados deverão manter atualizadas as informações no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
11.4. É vedado ao credenciado cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, seja do CI-
SAMVI, do usuário, paciente ou terceiro.
11.5. Ficam ao encargo do credenciado todas as despesas e custos relativas à aluguel, mão-de-obra, encargos sociais, fiscais e outros que 
porventura forem necessárias à prestação dos serviços. O credenciado deverá apresentar comprovação do recolhimento das obrigações 
trabalhistas, fiscais e securitárias decorrente da relação de emprego com seus profissionais, relativamente às competências em que prestar 
serviços.
11.6. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária, relacionada no item 
9.6, mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após audi-
toria dos procedimentos faturados.
11.7. A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:
11.7.1. Faturamento da requisição de autorização, por parte do credenciado, executada em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, 
por meio do código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).
11.7.2. Apresentação das requisições de autorização emitidas pelos municípios, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada 
pelo paciente ou responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição mé-
dica dos procedimentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).
11.7.2.1. As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), 
agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.
11.8. Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema “on-line” (item 11.7.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal 
para cobrança.
11.9. Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria 
para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.
11.10. Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.
11.11. O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.

12. DAS PENALIDADES
12.1. Quando o Credenciado não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, 
cumulativas ou não, conforme o caso:
12.1.1. Advertência.
12.1.2. Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratual quando.
a) Os serviços estiverem em desacordo com as especificações contidas no contrato ou em descumprimento com uma das cláusulas;
b) Se houver rescisão por culpa ou requerimento da Contratada sem causa justificada ou amparo legal;
c) Pela descontinuidade dos serviços, a ser cobrada por dia parado, até o limite de 10 (dez) dias.
12.2. Sem prejuízo da multa estabelecida pela Contratante, a Contratada responderá pelas perdas e danos causados, os quais serão men-
surados caso a caso.
12.3. Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas 
de pagamento vincendas, garantindo a esta o pleno direito de defesa;
12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, perante o CISAMVI, que ocorrerá sempre que o faltoso ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
12.5. Impedimento de participar de licitações e contratar com o CISAMVI e também nos municípios consorciados, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos;
12.6. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda,ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores 
do CISAMVI e, no que couber às demais penalidades referida no Capítulo IV da Lei 8.666/93.

13. DO DESCREDENCIAMENTO
13.1. As condições de descredenciamento estão descritas na cláusula sétima do Anexo III – Minuta do Contrato de Credenciamento.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO
14.1. O Contrato de Prestação de Serviços não poderá ser objeto de cessão, transferência, subcontratação no todo ou em parte, não poden-
do a Contratada se valer deste para vincular terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão/descredenciamento e aplicação 
das penalidades previstas no item 12 (dose - DAS PENALIDADES) do presente instrumento.

15. DAS PUBLICAÇÕES
15.1. As publicações legais decorrentes deste credenciamento, inclusive o extrato do presente Edital, serão realizadas no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina, disponível no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br, bem como no site oficial do CISAMVI (www.cisamvi.
sc.gov.br).
15.2. A íntegra do Edital, a relação dos serviços de saúde e a relação dos credenciados ficarão a disposição no site do CISAMVI, no endereço 
www.cisamvi.sc.gov.br.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.cisamvi.sc.gov.br
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16.1. Estando os prestadores selecionados aptos a contratar com o município, será providenciado o processo de Inexigibilidade de Licita-
ção, de acordo com o art. 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é de interesse da 
coletividade que o maior número possível de empresas preste serviços de procedimentos clínicos, no intuito de ampliar e facilitar o acesso 
da população.
16.2. Fazem parte do presente Edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Ficha de Requerimento de Credenciamento;
Anexo III - Minuta do Contrato de Credenciamento;
Anexo IV – Declaração de capacidade instalada e disponibilidade ao SUS;
Anexo V – Relação de profissionais que compõe equipe técnica; e
16.3. O CISAMVI reserva-se ao direito de, justificadamente, anular ou revogar este Credenciamento, sem que caiba qualquer reclamação 
ou indenização de qualquer espécie.
16.4. O presente credenciamento não afeta a validade dos contratos firmados com base em Processo de Inexigibilidade anterior, e nem 
impede a prorrogação ou rescisão daqueles, na forma da lei.
16.5. A participação dos interessados mediante apresentação de habilitação para o credenciamento importará na declaração tácita da ciên-
cia e concordância com todos os termos do presente Edital.
16.6. As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste Edital de credenciamento correrão por conta da dotação orçamen-
tária própria do Orçamento-Programa Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar).
16.7. O presente credenciamento entrará em vigor na data de sua assinatura e tem validade por 60 (sessenta) meses. Os contratos oriundos 
terão prazo de 12 meses e poderão ser prorrogados mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, por até 60 (sessenta) meses.
16.8. Informações a respeito deste processo de credenciamento poderão ser obtidas pelo fone (47) 3331-5812, ou pessoalmente no ende-
reço administrativo do Consórcio, sito a Rua Alberto Stein, 466, bairro da Velha, na cidade de Blumenau – SC, das 08h às 12h e das 13h às 
17h, ou ainda, pelo endereço eletrônico: gestao@cisamvi.sc.gov.br.
16.9. Os casos omissos neste Edital serão analisados sob os aspectos da Lei nº. 8.666/93.

Blumenau (SC), 26 de janeiro de 2018.
Mathias Kohler
Presidente do CISAMVI
Cleones Hostins
Diretor Executivo do CISAMVI

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
1.1 Este Termo de Referência tem como finalidade atender a demanda da rede básica municipal de saúde dos Municípios Consorciados ao 
CISAMVI, através da contratação de ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
PARA REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA 
COMPLEXIDADE.
1.2 Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios, clínicas ou estabelecimentos particulares) de responsabilidade do cre-
denciado, nos municípios consorciados ao CISAMVI ou cidades limítrofes a estes.
1.3 Os serviços compreendem os itens descritos a baixo com o respectivo valor unitário:

Classificação Descrição Valor SUS
(SIGTAP) Complemento

Valor Pago pelo Procedi-
mento
(Valor SUS + Complemento)

02.02.01.078 ACIDEZ TITULAVEL NO LEITE HUMANO (DORNIC) 3,04 - 3,04
02.02.09.001 ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES 1,89 - 1,89
03.01.07.001 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE C/ IMPLANTE COCLEAR 58,62 - 58,62
03.01.07.019 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM IMPLANTE COCLEAR 58,62 - 58,62

03.01.07.018 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM PROTESE AUDITIVA 
ANCORADA NO OSSO 58,62 - 58,62

03.01.07.002 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM CO-
MUNICACAO ALTERNATIVA 15,26 - 15,26

03.01.07.003
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/ ADAPTACAO DE APARE-
LHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) UNI / 
BILATERAL

21,68 - 21,68

02.02.09.002 ADENOGRAMA 5,79 - 5,79
02.01.01.001 AMNIOCENTESE 2,20 - 2,20
02.11.04.001 AMNIOSCOPIA 1,69 - 1,69

02.11.07.001 ANALISE ACUSTICA DA VOZ POR MEIO DE LABORATORIO DE 
VOZ 4,11 - 4,11

02.02.05.001 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO 
DA URINA 3,70 - 3,70

04.17.01.004 ANESTESIA GERAL 84,00 149,42 233,42

90.01.01.100 ANESTESIA PARA ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA (removido pela 
resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). - 130,15 130,15
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90.01.01.101 ANESTESIA PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-
DA (removido pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). - 130,15 130,15

90.01.01.102 ANESTESIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (removido 
pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). - 130,15 130,15

90.01.01.017 ANGIOFLUERESCEINOGRAFIA RETINIANA - BINOCULAR - 220,00 220,00
02.10.01.001 ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS) 179,46 - 179,46
02.10.01.002 ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO 137,01 - 137,01

02.10.01.003 ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO E TRONCOS SUPRA-AORTI-
COS 137,01 - 137,01

90.01.01.103 ANGIOGRAFIA POR RADIOISOTOPICA - 115,12 115,12
90.01.01.103 ANGIOGRAFIA POR RADIOISOTOPICA - 115,12 115,12
4.11.01.51-0 Angio-RM arterial de abdome superior - 499,00 499,00
4.11.01.53-7 Angio-RM arterial de crânio - 499,00 499,00
4.11.01.55-3 Angio-RM arterial de membro inferior (unilateral) - 499,00 499,00
4.11.01.57-0 Angio-RM arterial de membro superior (unilateral) - 499,00 499,00
4.11.01.59-6 Angio-RM arterial de pelve - 499,00 499,00
4.11.01.61-8 Angio-RM arterial de pescoço - 499,00 499,00
4.11.01.49-9 Angio-RM arterial pulmonar - 499,00 499,00
02.07.01.001 Angio-RM cerebral 268,75 - 268,75
4.11.01.34-0 Angio-RM de aorta abdominal - 499,00 499,00
4.11.01.33-2 Angio-RM de aorta torácica - 499,00 499,00
4.11.01.52-9 Angio-RM venosa de abdome superior - 499,00 499,00
4.11.01.54-5 Angio-RM venosa de crânio - 499,00 499,00
4.11.01.56-1 Angio-RM venosa de membro inferior (unilateral) - 499,00 499,00
4.11.01.58-8 Angio-RM venosa de membro superior (unilateral) - 499,00 499,00
4.11.01.60-0 Angio-RM venosa de pelve - 499,00 499,00
4.11.01.62-6 Angio-RM venosa de pescoço - 499,00 499,00
4.11.01.50-2 Angio-RM venosa pulmonar - 499,00 499,00
90.01.01.033 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR - 482,08 482,08
90.01.01.034 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRÂNIO - 542,38 542,38

90.01.01.035 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR (BILA-
TERAL) - 633,12 633,12

90.01.01.036 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - 542,38 542,38
90.01.01.037 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE - 413,33 413,33
90.01.01.038 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PESCOÇO - 413,33 413,33
90.01.01.039 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TÓRAX - 440,83 440,83
90.01.01.040 ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL PULMONAR - 413,33 413,33
90.01.01.104 ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA - 558,79 558,79
90.01.01.041 ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL - 542,38 542,38
90.01.01.042 ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA - 542,38 542,38
90.01.01.043 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE ABDOME SUPERIOR - 413,33 413,33
90.01.01.044 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CRÂNIO - 413,33 413,33

90.01.01.045 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO INFERIOR (BILATE-
RAL) - 633,12 633,12

90.01.01.046 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO SUPERIOR (BILATE-
RAL - 633,12 633,12

90.01.01.047 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE - 413,33 413,33
90.01.01.048 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PESCOÇO - 413,33 413,33
90.01.01.049 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TÓRAX - 440,83 440,83
90.01.01.050 ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR - 542,38 542,38
02.02.08.001 ANTIBIOGRAMA 4,98 - 4,98
02.02.08.002 ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA 13,33 - 13,33
02.02.08.003 ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS 13,33 - 13,33
02.10.01.004 AORTOGRAFIA ABDOMINAL 189,73 62,88 252,61
02.10.01.005 AORTOGRAFIA TORACICA 170,44 - 170,44

90.01.01.020
APLICACAO DE CONTRASTE EM PROCEDIMENTOS DE DIAG-
NOSTICO POR RESSONANCIA MAGNETICA OU TOMOGRAFIA 
(PRE-AUTORIZADO)

- 100,00 100,00

02.11.10.001 APLICACAO DE TESTE P/ PSICODIAGNOSTICO 2,74 - 2,74
02.10.01.006 ARTERIOGRAFIA CERVICO-TORACICA 201,01 - 201,01
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02.10.01.007 ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO 179,46 - 179,46
02.10.01.008 ARTERIOGRAFIA DIGITAL (POR VIA VENOSA) 200,01 - 200,01

02.10.01.009 ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE DOENCA ARTERIOSCLE-
ROTICA AORTO-ILIACA E DISTAL 504,33 - 504,33

02.10.01.010 ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE HEMORRAGIA CERE-
BRAL 504,43 - 504,43

02.10.01.011 ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE ISQUEMIA CEREBRAL 504,43 - 504,43
02.10.01.012 ARTERIOGRAFIA PELVICA 170,44 - 170,44
02.10.01.013 ARTERIOGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA 190,31 - 190,31
02.10.01.014 ARTERIOGRAFIA SELETIVA POR CATETER (POR VASO) 201,51 - 201,51
02.10.01.015 ARTERIOGRAFIA SELETIVA VERTEBRAL 201,01 0,38 201,39
02.04.06.001 ARTROGRAFIA 45,34 50,48 95,82
90.01.01.052 ARTRO-RM - POR ARTICULAÇÃO - 781,91 781,91

90.01.01.051
ARTRO-TC (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO 
OU PUNHO OU SACROILÍACAS OU COXO FEMORAL OU JOELHO 
OU TORNOZELO) - UNIL

- 456,23 456,23

03.02.06.004 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE C/ COMPRO-
METIMENTO COGNITIVO 6,35 1,65 8,00

03.02.04.003 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANS-
TORNO CLINICO CARDIOVASCULAR 4,67 3,33 8,00

03.02.04.001 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANS-
TORNO RESPIRATORIO COM COMPLICACOES SISTEMICAS 6,35 1,65 8,00

03.02.04.002 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANS-
TORNO RESPIRATORIO SEM COMPLICACOES SISTEMICAS 4,67 3,33 8,00

03.02.01.001 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE NO PRE/POS 
CIRURGIAS UROGINECOLOGICAS 6,35 1,65 8,00

03.02.06.005 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE NO PRE/POS
-OPERATORIO DE NEUROCIRURGIA 6,35 1,65 8,00

03.02.04.004 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE PRE/POS 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 6,35 1,65 8,00

03.02.01.002 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES C/ DISFUN-
COES UROGINECOLOGICAS 4,67 3,33 8,00

03.02.06.002
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DIS-
TURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS COM COMPLICACOES 
SISTEMICAS

6,35 1,65 8,00

03.02.06.001
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DIS-
TURBIOS NEURO-CINETICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICACOES 
SISTEMICAS

4,67 3,33 8,00

03.02.05.001 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E 
POS-OPERATORIO NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELETICAS 6,35 1,65 8,00

03.02.05.003
ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E 
POS-OPERATORIO NAS DISFUNCOES MUSCULO- ESQUELETICAS 
C/ COMPLICACOES S

6,35 1,65 8,00

03.02.05.002 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERACOES MOTO-
RAS 4,67 3,33 8,00

03.02.06.003 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDENS DO DE-
SENVOLVIMENTO NEURO MOTOR 4,67 3,33 8,00

03.02.04.005 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNCOES VASCU-
LARES PERIFERICAS 4,67 3,33 8,00

02.11.07.002 AUDIOMETRIA DE REFORCO VISUAL (VIA AEREA / OSSEA) 21,00 - 21,00
02.11.07.003 AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE 20,13 - 20,13
90.01.01.099 AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL - 80,00 80,00
02.11.07.004 AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA) 21,00 - 21,00
02.11.07.005 AVALIACAO AUDITIVA COMPORTAMENTAL 18,00 3,00 21,00
02.11.03.001 AVALIACAO CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES 1,26 - 1,26

02.11.03.002 AVALIACAO CINETICA, CINEMATICA E DE PARAMETROS LINE-
ARES 1,26 - 1,26

02.11.03.003 AVALIACAO DE EQUILIBRIO ESTATICO EM PLACA DE FORCA 1,26 - 1,26
02.11.03.004 AVALIACAO DE FUNCAO E MECANICA RESPIRATORIA 10,00 - 10,00

02.11.03.005 AVALIACAO DE FUNCAO E MECANICA RESPIRATORIA COM 
TRANSDUTORES MICROPROCESSADOS 10,00 - 10,00

02.11.07.006 AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA 4,11 - 4,11



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 818

02.11.07.007 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL 4,11 - 4,11
02.11.03.006 AVALIACAO DE MOVIMENTO (POR IMAGEM) 1,26 - 1,26

02.11.07.037 AVALIACAO E SELECAO PRE-CIRURGICA PARA IMPLANTE 
COCLEAR 46,56 - 46,56

02.11.07.041 AVALIACAO E SELECAO PRE-CIRURGICA PARA PROTESE AUDI-
TIVA ANCORADA NO OSSO 46,56 - 46,56

02.11.03.007 AVALIACAO FUNCIONAL MUSCULAR 1,26 - 1,26
02.11.07.008 AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATICO 4,11 - 4,11
02.11.07.009 AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA AUDITIVA 24,75 - 24,75

02.11.07.010 AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DEFICIENCIA 
AUDITIVA 46,56 - 46,56

02.11.09.001 AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA 7,62 276,90 284,52
02.11.07.011 AVALIACAO VOCAL 4,11 - 4,11
02.02.08.005 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE) 4,20 - 4,20
02.02.08.006 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE) 4,20 - 4,20

02.02.08.004 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTI-
CA) 4,20 - 4,20

02.02.08.007 BACTERIOSCOPIA (GRAM) 2,80 - 2,80
02.11.06.001 BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) 24,24 - 24,24
02.11.06.002 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO 12,34 - 12,34

02.01.01.002 BIOPSIA / PUNCAO DE TUMOR SUPERFICIAL DA PELE (INCLUI 
DISPOSITIVO GUIADO S/N) 14,10 29,91 44,01

02.01.01.003 BIOPSIA CIRURGICA DE TIREOIDE (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 200,56 - 172,65

02.01.01.004 BIOPSIA DE ANUS E CANAL ANAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIA-
DO S/N) 18,46 - 18,46

02.01.01.006 BIOPSIA DE BEXIGA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 41,68 - 41,68

02.01.01.007 BIOPSIA DE BOLSA ESCROTAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 18,33 - 18,33

02.01.01.008 BIOPSIA DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO (INCLUI DISPOSI-
TIVO GUIADO S/N) 19,06 - 19,06

02.01.01.009 BIOPSIA DE CONJUNTIVA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 31,10 74,65 105,75
02.01.01.010 BIOPSIA DE CORDAO ESPERMATICO (UNILATERAL) 46,19 - 46,19
02.01.01.011 BIOPSIA DE CORNEA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 68,62 - 68,62
02.01.01.012 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL A CEU ABERTO 812,46 - 812,46

02.01.01.013 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL LAMINA E PEDICULO VERTE-
BRAL (POR DISPOSITIVO GUIADO) 278,61 - 278,61

02.01.01.014 BIOPSIA DE ENDOCARDIO / MIOCARDIO (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 709,26 - 709,26

02.01.01.015 BIOPSIA DE ENDOMETRIO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 18,33 125,11 143,44

02.01.01.016 BIOPSIA DE ENDOMETRIO POR ASPIRACAO MANUAL INTRA-U-
TERINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 85,69 - 85,69

02.01.01.017 BIOPSIA DE EPIDIDIMO(INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 46,19 142,83 189,02
02.01.01.018 BIOPSIA DE ESCLERA(INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 68,62 72,81 141,43

02.01.01.019 BIOPSIA DE FARINGE/LARINGE (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 19,06 100,94 120,00

02.01.01.020 BIOPSIA DE FIGADO EM CUNHA / FRAGMENTO (INCLUI DISPO-
SITIVO GUIADO S/N) 197,59 - 197,59

02.01.01.021 BIOPSIA DE FIGADO POR PUNCAO (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 71,15 328,85 400,00

02.01.01.022 BIOPSIA DE GANGLIO LINFATICO (INCLUI DISPOSITIVO GUIA-
DO S/N) 46,19 - 46,19

02.01.01.023 BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR(INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 31,27 87,33 118,60

02.01.01.024 BIOPSIA DE IRIS, CORPO CILIAR, RETINA, COROIDE, VITREO E 
TUMOR INTRA OCULAR (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 199,21 - 199,21

02.01.01.025 BIOPSIA DE LAMINA PEDICULO E PROCESSOS VERTEBRAIS (A 
CEU ABERTO) 287,48 - 287,48

02.01.01.026 BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU 
ABERTO) 114,36 - 114,36

02.01.01.027 BIOPSIA DE MEDULA OSSEA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 200,00 184,34 384,34

02.01.01.028 BIOPSIA DE MUSCULO (A CEU ABERTO) 18,33 150,56 168,89
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02.01.01.029 BIOPSIA DE NERVO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 30,06 171,05 201,11

02.01.01.030 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA ESCAPULAR 
(POR AGULHA / CEU ABERTO) 182,75 - 182,75

02.01.01.031 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DA CINTURA PELVICA (POR 
AGULHA / CEU ABERTO) 183,39 - 183,39

02.01.01.032 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO INFERIOR (POR 
AGULHA / CEU ABERTO) 188,78 - 188,78

02.01.01.033 BIOPSIA DE OSSO / CARTILAGEM DE MEMBRO SUPERIOR (POR 
AGULHA / CEU ABERTO) 188,26 - 188,26

02.01.01.034 BIOPSIA DE OSSO DO CRANIO E DA FACE (INCLUI DISPOSITI-
VO GUIADO S/N) 23,99 - 23,99

02.01.01.035 BIOPSIA DE PALPEBRA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 18,33 27,50 45,83

02.01.01.036 BIOPSIA DE PAVILHAO AURICULAR (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 14,66 30,25 44,91

02.01.01.037 BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 25,83 - 25,83

02.01.01.038 BIOPSIA DE PENIS (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 18,33 138,16 156,49

02.01.01.039 BIOPSIA DE PIRAMIDE NASAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 18,33 - 18,33

02.01.01.040 BIOPSIA DE PLEURA (POR ASPIRACAO/AGULHA / PLEUROSCO-
PIA) (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 113,68 202,30 315,98

02.01.01.041 BIOPSIA DE PROSTATA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 92,38 298,02 390,40

02.01.01.043 BIOPSIA DE RIM POR PUNCAO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 46,19 81,53 127,72

02.01.01.044 BIOPSIA DE SEIO PARANASAL (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 18,33 - 18,33

02.01.01.045 BIOPSIA DE SINOVIA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 30,06 - 30,06
02.01.01.046 BIOPSIA DE TESTICULO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 46,19 - 46,19

02.01.01.047 BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF (INCLUI DIS-
POSITIVO GUIADO S/N) 23,73 279,47 303,20

02.01.01.048 BIOPSIA DE URETER (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 46,19 283,16 329,35
02.01.01.049 BIOPSIA DE URETRA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 46,19 171,06 217,25

02.01.01.066 BIOPSIA DO COLO UTERINO (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 18,33 94,19 112,52

02.01.01.052 BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 21,56 - 21,56

03.11.03.03-0 BIÓPSIA ENDOSCÓPICA DE BEXIGA (INCLUI CISTOSCOPIA) - 348,37 348,37
02.01.01.053 BIOPSIA ESTEREOTAXICA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 1.332,34 - 1.332,34

02.01.01.054
BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPU-
TADORIZADA / ULTRASSONOGRAFIA / RESSONANCIA MAGNE-
TICA / RAIO X

97,00 177,25 274,25

02.01.01.055 BIOPSIA PRE-ESCALENICA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) - 178,23 178,23

02.01.01.056 BIOPSIA/EXERESE DE NODULO DE MAMA (INCLUI DISPOSITI-
VO GUIADO S/N) 35,00 273,75 308,75

02.01.01.050 BIOPSIA/PUNCAO DE VAGINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 18,33 94,19 112,52

02.01.01.051 BIOPSIA/PUNCAO DE VULVA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO 
S/N) 18,33 94,19 112,52

04.14.01.10-7 BRONCOPROVOCAÇÃO C/ CARBACOL - 165,57 165,57

02.11.06.003 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRAFICO 
(Monocular) 40,00 - 40,00

02.11.01.001 CAPILAROSCOPIA 28,42 - 28,42
04.05.05.001 CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA 249,85 - 161,19
04.05.05.002 CAPSULOTOMIA A YAG LASER (MONOCULAR) 45,00 60,60 105,60
02.11.02.001 CATETERISMO CARDIACO 614,72 - 614,72
02.11.02.002 CATETERISMO CARDIACO EM PEDIATRIA 653,72 - 653,72
02.11.09.002 CATETERISMO DE URETRA 8,82 - 8,82
02.11.06.005 CERATOMETRIA (Binocular) 3,37 - 3,37

02.08.05.001 CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/
OU OSSO 180,32 - 180,32

02.08.01.001 CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67 457,55 - 457,55

02.08.09.001 CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA 
DE NEOPLASIAS 906,80 - 906,80
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02.08.02.001 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS) 133,26 - 133,26
02.08.02.002 CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES 187,93 - 187,93

02.08.09.002 CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILO-
GRAFIA) 66,23 - 66,23

02.08.02.003 CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMU-
LO 87,89 - 87,89

02.08.09.003 CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) 289,43 - 289,43

02.08.01.002 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO 
EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) 408,52 - 408,52

02.08.01.003 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO 
EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) 383,07 - 383,07

02.08.01.004 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE 
(MINIMO 3 PROJECOES ) 166,47 - 166,47

02.08.05.003 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (COR-
PO INTEIRO) 190,99 - 190,99

02.08.03.001 CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES 324,54 - 324,54
02.08.06.001 CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) 438,01 - 438,01
02.08.07.001 CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 457,55 - 457,55
02.08.07.002 CINTILOGRAFIA DE PULMAO P/ PESQUISA DE ASPIRACAO 127,51 - 127,51

02.08.07.003 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 PRO-
JECOES) 128,12 - 128,12

02.08.07.004 CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 PRO-
JECOES) 130,50 - 130,50

02.08.04.002 CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67 457,55 - 457,55
02.08.05.004 CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 457,55 - 457,55

02.08.08.001 CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA 
OSSEA) 112,61 - 112,61

02.08.04.003 CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL 108,94 - 108,94
02.08.03.002 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ OU S/ CAPTACAO 77,28 - 77,28

02.08.03.003 CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / 
ESTIMULO 107,30 - 107,30

02.08.01.005 CINTILOGRAFIA P/ AVALIACAO DE FLUXO SANGUINEO DE 
EXTREMIDADES 114,02 - 114,02

02.08.02.005 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (LIQUI-
DO) 135,38 - 135,38

02.08.02.006 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO ESOFAGICO (SEMI-
SOLIDO) 135,38 - 135,38

02.08.02.007 CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRANSITO GASTRICO 144,22 - 144,22
02.08.02.008 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL 114,86 - 114,86

02.08.02.009 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ATIVA 157,23 - 157,23

02.08.02.010 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 
NAO ATIVA 310,82 - 310,82

02.08.02.011 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGI-
CO 135,38 - 135,38

02.08.03.004 CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO 338,70 - 338,70

02.08.01.006 CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIA-
CO 142,57 - 142,57

02.08.04.005 CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU 
QUANTITATIVA) 133,03 - 133,03

02.08.01.007 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM 
SITUACAO DE ESFORCO 214,85 - 214,85

02.08.01.008 CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM 
SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) 176,72 - 176,72

04.05.05.038 CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA 895,16 - 506,52

02.08.06.002 CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVA-
LIACAO DO TRANSITO LIQUORICO) 205,34 - 205,34

02.08.04.006 CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA 122,97 - 122,97
02.08.04.007 CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA 144,50 - 144,50
02.11.09.003 CISTOMETRIA C/ CISTOMETRO 8,82 - 8,82
02.11.09.004 CISTOMETRIA SIMPLES 8,82 - 8,82
02.09.02.001 CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA 18,00 182,00 200,00
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02.02.09.003 CITOLOGIA P/ CLAMIDIA 4,33 - 4,33
02.02.09.004 CITOLOGIA P/ HERPESVIRUS 4,33 - 4,33
02.02.02.001 CITOQUIMICA HEMATOLOGICA 6,48 - 6,48
02.02.05.002 CLEARANCE DE CREATININA 3,51 - 3,51
02.02.05.003 CLEARANCE DE FOSFATO 3,51 - 3,51
02.02.05.004 CLEARANCE DE UREIA 3,51 - 3,51
02.02.01.001 CLEARANCE OSMOLAR 3,51 - 3,51
02.04.05.001 CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE 47,76 189,18 236,94
02.04.05.002 COLANGIOGRAFIA PER-OPERATORIA 32,61 200,54 233,15
02.04.05.003 COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIA 32,61 200,54 233,15

02.09.01.001 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCO-
PICA) 90,68 2.838,77 2.929,45

03.07.04.001 COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA 1,59 - 1,59
02.09.01.002 COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA) 112,66 - 112,66
02.11.04.002 COLPOSCOPIA 3,38 10,48 13,86

03.01.01.004 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATEN-
ÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - FISIOTERAPIA 6,30 18,70 25,00

03.01.01.004 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATEN-
ÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - FONOAUDIOLOGIA 6,30 18,70 25,00

03.01.01.004 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATEN-
ÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - NUTRIÇÃO 6,30 18,70 25,00

03.01.01.004 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATEN-
ÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - PSICOLOGIA 6,30 18,70 25,00

03.01.01.007 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.095 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OFTALMO 
RETINA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.096 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ALERGOLO-
GIA E IMUNOLOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ANESTE-
SIOLOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.060 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ANGIOLO-
GIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.078 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BUCO 
MAXILO FACIAL 10,00 40,00 50,00

90.01.01.061 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CARDIOLO-
GIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.062 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CARDIOPE-
DIATRIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.079 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA 
BUCO MAXILO FACIAL 10,00 40,00 50,00

90.01.01.063 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA 
GERAL 10,00 40,00 50,00

90.01.01.093 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA 
ONCOLÓGICA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.087 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA 
TORACICA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.080 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CIRURGIA 
VASCULAR 10,00 40,00 50,00

90.01.01.071 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CLINICA 
MEDICA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.064 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DERMATO-
LOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.065 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ENDOCRI-
NOLOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.066 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ENDOCRI-
NOLOGIA PEDIATRICA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.085 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FISIATRIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.067 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GASTROEN-
TEROLOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.094 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GASTROEN-
TEROLOGIA PEDIÁTRICA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.090 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GENETICA 10,00 40,00 50,00
90.01.01.091 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GERIATRIA 10,00 40,00 50,00
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90.01.01.081 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - GINECOLO-
GIA/OBSTETRICIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.073 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HEMATO-
LOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.092 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HEMATOLO-
GIA PEDIÁTRICA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.082 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MASTOLO-
GIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.089 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MEDICINA 
DO TRABALHO 10,00 40,00 50,00

90.01.01.068 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NEUROCI-
RURGIA 10,00 60,00 70,00

90.01.01.056 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - NEUROLO-
GIA 10,00 60,00 70,00

90.01.01.057 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - NEUROPE-
DIATRIA 10,00 60,00 70,00

90.01.01.069 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OFTALMO-
LOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.098 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTODON-
TIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.083 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPEDIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.084 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPE-
DIA/TRAUMATOLOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.076 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OTORRINO-
LARINGOLOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.086 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PEDIATRIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.070 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PNEUMO-
LOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.077 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PNEUMO-
LOGIA INFANTIL 10,00 40,00 50,00

90.01.01.074 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROCTO-
LOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.088 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PSIQUIA-
TRIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.097 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REUMATO-
LOGIA 10,00 40,00 50,00

90.01.01.075 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UROLOGIA 
GERAL 10,00 40,00 50,00

02.02.05.005 CONTAGEM DE ADDIS 2,04 - 2,04
02.02.03.001 CONTAGEM DE LINFOCITOS B 15,00 - 15,00
02.02.03.002 CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 15,00 - 15,00
02.02.03.003 CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS 15,00 - 15,00
02.02.02.002 CONTAGEM DE PLAQUETAS 2,73 - 2,73
02.02.02.003 CONTAGEM DE RETICULOCITOS 2,73 - 2,73
02.02.09.005 CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR 1,89 - 1,89
02.02.09.006 CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR 1,89 - 1,89

02.03.01.007 CONTROLE DE QUALIDADE DO EXAME CITOPATOLOGICO CER-
VICO VAGINAL 8,96 - 8,96

04.05.02.001 CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 MUSCU-
LOS) 694,88 - 694,88

04.05.02.002 CORRECAO CIRURGICA DO ESTRABISMO (ATE 2 MUSCULOS) 485,37 - 485,37
02.02.08.008 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 5,62 - 5,62
02.02.08.009 CULTURA DO LEITE HUMANO (POS-PASTEURIZACAO) 5,62 - 5,62
02.02.08.010 CULTURA P/ HERPESVIRUS 4,33 - 4,33
02.02.08.011 CULTURA PARA BAAR 5,63 - 5,63
02.02.08.012 CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS 10,25 - 10,25
02.02.08.013 CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS 4,19 - 4,19

02.11.06.006 CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDI-
DAS) 10,11 57,89 68,00

02.04.01.001 DACRIOCISTOGRAFIA 48,85 188,36 237,21
02.12.02.001 DELEUCOCITACAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS 45,00 - 45,00
02.12.02.002 DELEUCOCITACAO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS 70,00 - 70,00

02.08.08.002 DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO 
(C/ RADIOISOTOPOS) 97,37 - 97,37
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02.04.06.002 DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VER-
TEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR) 55,10 - 55,10

02.02.03.004 DETECCAO DE RNA DO HIV-1 (QUALITATIVO) 65,00 - 65,00
02.02.03.125 DETECCAO DE RNA DO HTLV-1 65,00 - 65,00
02.02.03.005 DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO) 96,00 - 96,00

02.02.11.001 DETECCAO DE VARIANTES DA HEMOGLOBINA (DIAGNOSTICO 
TARDIO) 8,80 - 8,80

02.02.11.013 DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM DEFICIENCIA DE 
BIOTINIDASE 66,00 - 66,00

02.02.11.002 DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HEMOGLOBINOPA-
TIAS (CONFIRMATORIO) 66,00 - 66,00

02.02.11.012 DETECCAO MOLECULAR DE MUTACAO EM HIPERPLASIA ADRE-
NAL CONGENITA 66,00 - 66,00

02.02.11.003 DETECCAO MOLECULAR EM FIBROSE CISTICA (CONFIRMATO-
RIO) 66,00 - 66,00

02.02.12.001 DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETARIOS 10,65 - 10,65
02.02.01.002 DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO 2,01 - 2,01

02.02.10.001 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURA-
CAO (C/ TECNICA DE BANDAS) 32,48 - 32,48

02.02.10.002 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOSI-
DADES CORIONICAS (C/ TECNICA DE BANDAS) 32,48 - 32,48

02.02.10.003 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ 
TECNICA DE BANDAS) 32,48 - 32,48

02.02.03.006 DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50) 9,25 - 9,25

02.02.01.077 DETERMINACAO DE CREMATOCRITO NO LEITE HUMANO OR-
DENHADO 1,53 - 1,53

02.02.01.003 DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS 15,65 - 15,65
02.02.02.004 DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR 2,73 - 2,73
02.02.01.004 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) 3,63 - 3,63

02.02.01.005 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR COR-
TISONA ( 5 DOSAGENS) 6,55 - 6,55

02.02.01.006 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR COR-
TISONA (4 DOSAGENS) 3,68 - 3,68

02.02.01.007 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSA-
GENS) 10,00 - 10,00

02.02.02.005 DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA) 2,73 - 2,73
02.02.03.007 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE 2,83 - 2,83
02.08.04.008 DETERMINACAO DE FILTRACAO GLOMERULAR 63,22 - 63,22
02.08.04.009 DETERMINACAO DE FLUXO PLASMATICO RENAL 63,22 - 63,22
02.08.01.009 DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL 123,93 - 123,93

02.02.09.007 DETERMINACAO DE FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ES-
FINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO 6,56 - 6,56

02.02.06.001 DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE 12,54 - 12,54
02.02.05.006 DETERMINACAO DE OSMOLALIDADE 3,70 - 3,70
02.02.01.008 DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE 3,51 - 3,51
02.11.09.005 DETERMINACAO DE PRESSAO INTRA-ABDOMINAL 8,82 - 8,82
02.03.02.001 DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS 65,55 - 65,55
02.02.06.002 DETERMINACAO DE RETENCAO DE T3 12,54 - 12,54

02.08.08.003 DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOSO-
TOPOS) 54,36 - 54,36

02.02.02.006 DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA 2,73 - 2,73
02.02.06.003 DETERMINACAO DE T3 REVERSO 14,69 - 14,69
02.02.02.007 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO 2,73 - 2,73
02.02.02.008 DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA 2,73 - 2,73
02.02.02.010 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY 9,00 - 9,00
02.02.02.009 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE 2,73 - 2,73
02.02.02.011 DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS 5,79 - 5,79
02.02.02.012 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA 2,85 - 2,85

02.02.02.013 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 
ATIVADA (TTP ATIVADA) 5,77 - 5,77

02.02.02.014 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA 
(TAP) 2,73 - 2,73
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02.02.02.015 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO 
(VHS) 2,73 - 2,73

02.02.12.002 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO 1,37 - 1,37

90.01.01.105 DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES PULMONARES POR DILUIÇÃO 
DE GASES - 81,89 81,89

02.02.03.008 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 9,25 - 9,25

90.01.01.010 DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNI-
LATERAL - 130,00 130,00

90.01.01.009 DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNI-
LATERAL - 130,00 130,00

90.01.01.021 DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIS - 150,48 150,48
90.01.01.012 DOPPLER COLORIDO DE AORTA E VASOS ILIACOS - 130,00 130,00
90.01.01.013 DOPPLER COLORIDO DE ARTERIA RENAL - 130,00 130,00

90.01.01.023 DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS PENIANAS (SEM FARMACO 
INDUCAO) - 130,15 130,15

90.01.01.024 DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS VISCERAIS (MESENTERICAS 
SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELIACO) - 130,15 130,15

90.01.01.011 DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS - 100,00 100,00
90.01.01.058 DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA - 130,15 130,15
90.01.01.025 DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA - 113,62 113,62
02.05.01.004 DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATE 3 VASOS) 39,60 90,40 130,00

90.01.01.026 DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATE-
RAL (CAROTIDAS E VERTEBRAIS) - 130,00 130,00

90.01.01.027 DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATE-
RAL (SUBCLAVIAS E JUGULARES) - 130,00 130,00

90.01.01.028 DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR - 130,16 130,16
04.09.01.44-0 DOPPLER COLORIDO PENIANO COM FÁRMACO-INDUÇÃO - 191,56 191,56
90.01.01.059 DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA - 113,62 113,62

90.01.01.029 DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILA-
TERAL - 130,00 130,00

90.01.01.030 DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILA-
TERAL - 130,00 130,00

90.01.01.031 DOPPLER TRANSCRANIANO - 145,42 145,42
02.02.03.119 DOSAGEM DA FRACAO C1Q DO COMPLEMENTO 17,16 - 17,16
02.02.06.004 DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA 10,20 - 10,20
02.02.06.005 DOSAGEM DE 17-CETOSTEROIDES TOTAIS 6,72 - 6,72
02.02.06.006 DOSAGEM DE 17-HIDROXICORTICOSTEROIDES 6,72 - 6,72
02.02.01.076 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D 15,24 - 15,24
02.02.01.009 DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE 3,51 - 3,51
02.02.01.010 DOSAGEM DE ACETONA 1,85 - 1,85

02.02.06.007 DOSAGEM DE ACIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACETICO (SEROTONI-
NA) 6,72 - 6,72

02.02.01.011 DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO 2,01 - 2,01
02.02.07.001 DOSAGEM DE ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO 2,06 - 2,06
02.02.07.002 DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO 2,23 - 2,23
02.02.07.003 DOSAGEM DE ACIDO MANDELICO 3,68 - 3,68
02.02.07.004 DOSAGEM DE ACIDO METIL-HIPURICO 2,04 - 2,04
02.02.01.012 DOSAGEM DE ACIDO URICO 1,85 - 1,85
02.02.07.005 DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO 15,65 - 15,65
02.02.01.013 DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO 9,00 - 9,00
02.02.06.008 DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH) 14,12 - 14,12
02.02.07.006 DOSAGEM DE ALA-DESIDRATASE 3,51 - 3,51
02.02.07.007 DOSAGEM DE ALCOOL ETILICO 2,01 - 2,01
02.02.01.014 DOSAGEM DE ALDOLASE 3,68 - 3,68
02.02.06.009 DOSAGEM DE ALDOSTERONA 11,89 0,12 12,01
02.02.01.015 DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA 3,68 - 3,68
02.02.01.016 DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA 3,68 - 3,68
02.02.01.017 DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA 3,68 - 3,68
02.02.03.009 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA 15,06 - 15,06
02.02.07.008 DOSAGEM DE ALUMINIO 27,50 - 27,50
02.02.01.018 DOSAGEM DE AMILASE 2,25 - 2,25
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02.02.07.009 DOSAGEM DE AMINOGLICOSIDEOS 10,00 - 10,00
02.02.01.019 DOSAGEM DE AMONIA 3,51 - 3,51
02.02.06.010 DOSAGEM DE AMP CICLICO 12,01 - 12,01
02.02.06.011 DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA 11,53 - 11,53
02.02.07.010 DOSAGEM DE ANFETAMINAS 10,00 - 10,00
02.02.02.016 DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE 4,11 - 4,11

02.02.03.118 DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOM-
BINANTE HUMANO IGA 18,55 - 18,55

02.02.07.011 DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS 10,00 - 10,00
02.02.03.010 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 16,42 - 16,42
02.02.02.017 DOSAGEM DE ANTITROMBINA III 6,48 - 6,48
02.02.07.012 DOSAGEM DE BARBITURATOS 13,13 - 13,13
02.02.07.013 DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS 13,48 - 13,48
02.02.03.011 DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA 13,55 - 13,55
02.02.01.020 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 2,01 - 2,01
02.02.07.014 DOSAGEM DE CADMIO 6,55 - 6,55
02.02.01.021 DOSAGEM DE CALCIO 1,85 - 1,85
02.02.01.022 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL 3,51 - 3,51
02.02.06.012 DOSAGEM DE CALCITONINA 14,38 - 14,38
02.02.07.015 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA 17,53 - 17,53
02.02.07.016 DOSAGEM DE CARBOXI-HEMOGLOBINA 4,11 - 4,11
02.02.01.023 DOSAGEM DE CAROTENO 2,01 - 2,01
02.02.01.025 DOSAGEM DE CERULOPLASMINA 3,68 - 3,68
02.02.07.017 DOSAGEM DE CHUMBO 8,83 - 8,83
02.02.07.018 DOSAGEM DE CICLOSPORINA 58,61 - 58,61
02.02.05.008 DOSAGEM DE CITRATO 2,01 - 2,01
02.02.01.026 DOSAGEM DE CLORETO 1,85 - 1,85
02.02.11.014 DOSAGEM DE CLORETO NO SUOR 150,00 - 150,00
02.02.07.019 DOSAGEM DE COBRE 3,51 - 3,51
02.02.01.027 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 3,51 - 3,51
02.02.01.028 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 3,51 - 3,51
02.02.01.029 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 1,85 - 1,85
02.02.01.030 DOSAGEM DE COLINESTERASE 3,68 - 3,68
02.02.03.012 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 17,16 - 17,16
02.02.03.013 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 17,16 - 17,16
02.02.06.013 DOSAGEM DE CORTISOL 9,86 - 9,86
02.02.01.031 DOSAGEM DE CREATININA 1,85 - 1,85
02.02.09.008 DOSAGEM DE CREATININA NO LIQUIDO AMNIOTICO 1,89 - 1,89
02.02.01.032 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 3,68 - 3,68
02.02.01.033 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB 4,12 - 4,12
02.02.03.014 DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA 2,83 - 2,83
02.02.06.014 DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) 11,25 - 11,25
02.02.01.034 DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA 3,51 - 3,51
02.02.01.035 DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA 3,51 - 3,51
02.02.01.036 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 3,68 - 3,68

02.02.01.037 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (ISOENZIMAS FRACIO-
NADAS) 3,68 - 3,68

02.02.07.020 DOSAGEM DE DIGITALICOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) 8,97 - 8,97
02.02.06.015 DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT) 11,71 - 11,71
02.02.04.001 DOSAGEM DE ESTERCOBILINOGENIO FECAL 1,65 - 1,65
02.02.06.016 DOSAGEM DE ESTRADIOL 10,15 - 10,15
02.02.06.017 DOSAGEM DE ESTRIOL 11,55 - 11,55
02.02.06.018 DOSAGEM DE ESTRONA 11,12 - 11,12
02.02.07.021 DOSAGEM DE ETOSSUXIMIDA 15,65 - 15,65
02.02.02.018 DOSAGEM DE FATOR II 5,31 - 5,31
02.02.02.019 DOSAGEM DE FATOR IX 7,61 - 7,61
02.02.02.020 DOSAGEM DE FATOR V 4,73 - 4,73
02.02.02.021 DOSAGEM DE FATOR VII 8,09 - 8,09
02.02.02.022 DOSAGEM DE FATOR VIII 6,63 - 6,63
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02.02.02.023 DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR) 15,00 - 15,00
02.02.02.024 DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO) 18,91 - 18,91
02.02.02.025 DOSAGEM DE FATOR X 6,66 - 6,66
02.02.02.026 DOSAGEM DE FATOR XI 9,11 - 9,11
02.02.02.027 DOSAGEM DE FATOR XII 10,51 - 10,51
02.02.02.028 DOSAGEM DE FATOR XIII 6,66 - 6,66

02.02.11.004 DOSAGEM DE FENILALANINA (CONTROLE / DIAGNOSTICO 
TARDIO) 5,50 - 5,50

02.02.11.005 DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4 12,10 - 12,10
02.02.07.022 DOSAGEM DE FENITOINA 35,22 - 35,22
02.02.07.023 DOSAGEM DE FENOL 2,05 - 2,05
02.02.01.038 DOSAGEM DE FERRITINA 15,59 0,40 15,99
02.02.01.039 DOSAGEM DE FERRO SERICO 3,51 - 3,51
02.02.02.029 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO 4,60 - 4,60
02.02.01.040 DOSAGEM DE FOLATO 15,65 - 15,65
02.02.07.024 DOSAGEM DE FORMALDEIDO 3,51 - 3,51
02.02.09.022 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA NO ESPERMA 2,01 - 2,01
02.02.01.041 DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL 2,01 - 2,01
02.02.01.042 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 2,01 - 2,01
02.02.09.009 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA NO ESPERMA 2,01 - 2,01
02.02.01.043 DOSAGEM DE FOSFORO 1,85 - 1,85
02.02.01.044 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA 2,01 - 2,01
02.02.09.010 DOSAGEM DE FRUTOSE 2,01 - 2,01
02.02.09.011 DOSAGEM DE FRUTOSE NO ESPERMA 2,01 - 2,01
02.02.01.045 DOSAGEM DE GALACTOSE 3,51 - 3,51
02.02.01.046 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 3,51 - 3,51
02.02.06.019 DOSAGEM DE GASTRINA 14,15 - 14,15
02.02.01.047 DOSAGEM DE GLICOSE 1,85 - 1,85
02.02.09.012 DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 1,89 - 1,89
02.02.01.048 DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE 3,68 - 3,68
02.02.06.020 DOSAGEM DE GLOBULINA TRANSPORTADORA DE TIROXINA 15,35 - 15,35

02.02.06.021 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, 
BETA HCG) 7,85 - 7,85

02.02.04.002 DOSAGEM DE GORDURA FECAL 3,04 - 3,04
02.02.01.049 DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA 3,68 - 3,68
02.02.02.030 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 1,53 - 1,53
02.02.02.031 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC 2,73 - 2,73
02.02.02.032 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL 2,73 - 2,73
02.02.01.050 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 7,86 - 7,86
02.02.02.033 DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA 2,73 - 2,73
02.02.01.051 DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA 3,68 - 3,68
02.02.06.022 DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH) 10,21 - 10,21
02.02.06.023 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 7,89 - 7,89
02.02.06.024 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 8,97 - 8,97
02.02.06.025 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) 8,96 - 8,96
02.02.03.015 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) 17,16 - 17,16
02.02.03.016 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) 9,25 - 9,25
02.02.03.018 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) 17,16 - 17,16
02.02.03.019 DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE 9,25 - 9,25
02.02.06.026 DOSAGEM DE INSULINA 10,17 - 10,17
02.02.01.052 DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE 3,51 - 3,51
02.02.01.053 DOSAGEM DE LACTATO 3,68 - 3,68
02.02.01.054 DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE 3,51 - 3,51
02.02.01.055 DOSAGEM DE LIPASE 2,25 - 2,25
02.02.07.025 DOSAGEM DE LITIO 2,25 - 2,25
02.02.01.056 DOSAGEM DE MAGNESIO 2,01 - 2,01
02.02.07.026 DOSAGEM DE MERCURIO 2,04 - 2,04
02.02.07.028 DOSAGEM DE METABOLITOS DA COCAINA 10,00 - 10,00
02.02.07.027 DOSAGEM DE META-HEMOGLOBINA 4,11 - 4,11
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02.02.07.029 DOSAGEM DE METOTREXATO 10,00 - 10,00
02.02.05.009 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA 8,12 - 8,12
02.02.01.057 DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS 2,01 - 2,01
02.02.05.010 DOSAGEM DE OXALATO 3,68 - 3,68
02.02.06.027 DOSAGEM DE PARATORMONIO 43,13 - 43,13
02.02.06.028 DOSAGEM DE PEPTIDEO C 15,35 - 15,35
02.02.01.058 DOSAGEM DE PIRUVATO 3,68 - 3,68
02.02.02.034 DOSAGEM DE PLASMINOGENIO 4,11 - 4,11
02.02.01.059 DOSAGEM DE PORFIRINAS 3,51 - 3,51
02.02.01.060 DOSAGEM DE POTASSIO 1,85 - 1,85
02.02.06.029 DOSAGEM DE PROGESTERONA 10,22 - 10,22
02.02.06.030 DOSAGEM DE PROLACTINA 10,15 - 10,15
02.02.03.020 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA 2,83 - 2,83
02.02.05.011 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) 2,04 - 2,04
02.02.09.013 DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 1,89 - 1,89
02.02.01.061 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS 1,40 - 1,40
02.02.01.062 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES 1,85 - 1,85
02.02.07.030 DOSAGEM DE QUINIDINA 10,00 - 10,00
02.02.06.031 DOSAGEM DE RENINA 13,19 - 13,19
02.02.07.031 DOSAGEM DE SALICILATOS 2,01 - 2,01
02.02.01.063 DOSAGEM DE SODIO 1,85 - 1,85
02.02.06.032 DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) 15,35 - 15,35
02.02.06.033 DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) 13,11 - 13,11
02.02.07.032 DOSAGEM DE SULFATOS 3,51 - 3,51
02.02.07.033 DOSAGEM DE TEOFILINA 15,65 - 15,65
02.02.06.034 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 10,43 - 10,43
02.02.06.035 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE 13,11 - 13,11
02.02.07.034 DOSAGEM DE TIOCIANATO 3,68 - 3,68
02.02.06.036 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA 15,35 - 15,35
02.02.06.037 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) 8,76 - 8,76
02.02.06.038 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) 11,60 - 11,60

02.02.01.064 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA 
(TGO) 2,01 - 2,01

02.02.01.065 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) 2,01 - 2,01
02.02.01.066 DOSAGEM DE TRANSFERRINA 4,12 - 4,12
02.02.01.067 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 3,51 - 3,51
02.02.06.039 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) 8,71 - 8,71
02.02.01.068 DOSAGEM DE TRIPTOFANO 3,51 - 3,51
02.02.03.120 DOSAGEM DE TROPONINA 9,00 - 9,00

02.02.11.008 DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO 
TARDIO) 13,20 - 13,20

02.02.01.069 DOSAGEM DE UREIA 1,85 - 1,85
02.02.01.070 DOSAGEM DE VITAMINA B12 15,24 - 15,24
02.02.07.035 DOSAGEM DE ZINCO 15,65 - 15,65
02.02.03.121 DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125 13,35 - 13,35
02.02.05.012 DOSAGEM E/OU FRACIONAMENTO DE ACIDOS ORGANICOS 3,04 - 3,04

02.02.11.011 DOSAGEM QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA BIOTINIDASE EM 
AMOSTRAS DE SORO 137,00 - 137,00

02.04.05.004 DUODENOGRAFIA HIPOTONICA 34,52 199,11 233,63
02.05.01.001 ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE 165,00 88,00 253,00
02.05.01.002 ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA 165,00 132,00 297,00
02.05.01.003 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA 39,94 90,05 129,99
02.05.02.001 ECODOPPLER TRANSCRANIANO 117,00 2,25 119,25

90.01.01.107 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM AVALIACAO DO SINCRONIS-
MO CARDIACO - 549,29 549,29

90.01.01.108 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE INTRACAVITA-
RIO - 250,96 250,96

90.01.01.109 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE PARA PERFU-
SÃO MIOCÁRDICA EM REPOUSO - 589,95 589,95

90.01.01.110 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO - 444,13 444,13
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90.01.01.111 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FÍSICO - 444,13 444,13

90.01.01.112 ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL COM MAPEAMENTO DE 
FLUXO EM CORES - POR FETO - 233,57 233,57

02.11.02.003 ELETROCARDIOGRAMA 5,15 19,85 25,00
02.11.07.012 ELETROCOCLEOGRAFIA 4,25 - 4,25
02.11.03.008 ELETRODIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL 1,26 - 1,26

02.11.05.002 ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMU-
LO 11,34 78,66 90,00

02.11.05.003 ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDI-
CAMENTO (EEG) 25,00 55,00 80,00

02.11.05.004 ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ 
OU S/ FOTOESTIMULO (EEG) 25,00 55,00 80,00

02.11.05.005 ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO 
(EEG) 25,00 55,00 80,00

02.02.02.035 ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA 5,41 - 5,41
02.02.01.071 ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS 3,68 - 3,68
02.02.01.072 ELETROFORESE DE PROTEINAS 4,42 - 4,42

02.02.09.015 ELETROFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LI-
QUOR 5,23 - 5,23

02.11.07.013 ELETROGUSTOMETRIA 1,37 - 1,37

02.11.03.009 ELETROMIOGRAFIA DINAMICA, AVALIACAO CINETICA, CINEMA-
TICA E DE PARAMETROS LINEARES 1,26 71,24 72,50

02.11.05.006 ELETROMIOGRAMA (EMG) 27,00 355,89 382,89
02.11.05.007 ELETROMIOGRAMA C/ ESTUDO DE FIBRA UNICA 27,00 355,89 382,89
02.11.05.008 ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG) Por segmento 27,00 73,00 100,00
02.11.06.007 ELETRO-OCULOGRAFIA 24,24 - 24,24
02.11.06.008 ELETRORETINOGRAFIA 24,24 - 24,24
02.11.07.014 EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA 13,51 - 13,51

02.02.02.036 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRI-
TO) 2,73 - 2,73

02.04.06.003 ESCANOMETRIA 7,77 11,48 19,25
02.09.01.003 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 48,16 - 48,16
02.02.09.016 ESPECTROFOTOMETRIA NO LIQUIDO AMNIOTICO 6,56 - 6,56
02.11.08.001 ESPIROGRAFIA C/ DETERMINACAO DO VOLUME RESIDUAL 2,78 - 2,78

02.11.08.005 ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA 
COM BRONCODILATADOR 6,36 71,64 78,00

02.02.09.017 ESPLENOGRAMA 5,79 - 5,79
02.10.01.016 ESPLENOPORTOGRAFIA 182,45 177,89 360,34
02.11.06.009 ESTESIOMETRIA 3,37 - 3,37

02.11.07.015 ESTUDO DE EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS TRANSITO-
RIAS E PRODUTOS DE DISTORCAO (EOA) 46,88 - 46,88

02.08.06.003 ESTUDO DE FLUXO SANGUINEO CEREBRAL 119,16 - 119,16
02.08.04.010 ESTUDO RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO 165,24 - 165,24
02.11.07.016 ESTUDO TOPODIAGNOSTICO DA PARALISIA FACIAL 8,10 - 8,10
02.03.02.006 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA 24,00 - 24,00
02.03.02.007 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA 43,21 - 43,21
02.03.02.008 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA 24,00 - 24,00

02.03.02.002 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA 
CIRURGICA 43,21 - 43,21

02.03.02.003
EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO / PARA-
FINA POR PECA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO 
UTERINO E MAMA)

24,00 - 24,00

02.03.01.008 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA
-RASTREAMENTO 7,30 - 7,30

02.03.01.001 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA 6,64 0,33 6,97
02.03.01.004 EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA 15,97 - 15,97

02.03.01.002 EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 
COLETAS) 10,65 - 10,65

02.02.04.003 EXAME COPROLOGICO FUNCIONAL 3,04 - 3,04

02.02.09.018 EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPE-
CIFICA DE CELULAS 1,89 - 1,89



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 829

02.03.01.003 EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) 10,65 - 10,65
02.11.07.017 EXAME DE ORGANIZACAO PERCEPTIVA 4,11 - 4,11
90.01.01.113 EXAME LABORATORIAL PARA DOENÇA DE GAUCHER I - 80,00 80,00
90.01.01.114 EXAME LABORATORIAL PARA DOENÇA DE GAUCHER II - 120,00 120,00
02.02.08.014 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO) 2,80 - 2,80

02.11.04.003 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUDO CERVIC0-
VAGINAL 2,80 - 2,80

02.11.07.018 EXAME NEUROPSICOMOTOR EVOLUTIVO 4,11 - 4,11
02.02.05.013 EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS 3,70 - 3,70
02.12.01.001 EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS EM DOADOR DE SANGUE 15,00 - 15,00
02.12.01.002 EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS I 17,04 - 17,04
02.12.01.003 EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS II 17,04 - 17,04
04.05.05.008 EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA 82,28 - 82,28

04.01.01.007 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / 
LIPOMA 12,46 - 12,46

02.11.05.009 EXPLORACAO DIAGNOSTICA PELO VIDEO-ELETROENCEFALO-
GRAMA COM OU SEM USO DE ELETRODO DE PROFUNDIDADE 1.707,05 - 1.707,05

04.05.05.037 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 643,00 - 643,00

02.02.12.003 FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR 10,65 - 10,65
02.12.01.004 FENOTIPAGEM K, FYA, FYB, JKA, JKB EM GEL 10,00 - 10,00
02.04.05.005 FISTULOGRAFIA 45,34 191,00 236,34
02.10.01.018 FLEBOGRAFIA DE CAVA INFERIOR E/OU SUPERIOR 200,01 - 200,01

02.10.01.017 FLEBOGRAFIA DE MEMBRO (POR PUNÇÃO VENOSA UNILATE-
RAL) 145,94 67,86 213,80

04.05.03.004 FOTOCOAGULACAO (LASER) – POR SESSÃO – MONOCULAR 45,00 8,70 53,70
02.11.06.010 FUNDOSCOPIA (Binocular) 3,37 - 3,37
02.11.08.002 GASOMETRIA 2,78 14,07 16,85
02.11.08.003 GASOMETRIA (APOS EXERCICIO CICLO-ERGOMETRICO) 2,78 29,20 31,98

02.11.08.004 GASOMETRIA (APOS OXIGENIO A 100 DURANTE A DIFUSAO 
ALVEOLO-CAPILAR) 2,78 - 2,78

02.02.01.073 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU 
DEFICIT BASE ) 15,65 - 15,65

02.02.03.021 GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C 298,48 - 298,48
02.11.06.011 GONIOSCOPIA (Binocular) 6,74 - 6,74
02.11.07.019 GUSTOMETRIA 1,92 - 1,92
02.02.02.037 HEMATOCRITO 1,53 - 1,53
02.02.08.015 HEMOCULTURA 11,49 - 11,49
02.02.02.038 HEMOGRAMA COMPLETO 4,11 - 4,11
02.11.04.004 HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA) 25,00 79,43 104,43

02.04.05.006 HISTEROSSALPINGOGRAFIA (Cnordeste - 263,08/ CBHPM - 
191,07) 45,34 - 45,34

02.02.08.016 IDENTIFICACAO AUTOMATIZADA DE MICROORGANISMOS 5,63 - 5,63

02.02.12.004 IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES C/ 
PAINEL DE HEMACIAS 10,65 - 10,65

02.02.04.004 IDENTIFICACAO DE FRAGMENTOS DE HELMINTOS 1,65 - 1,65

02.02.05.007 IDENTIFICACAO DE GLICIDIOS URINARIOS POR CROMATOGRA-
FIA (CAMADA DELGADA) 3,70 - 3,70

02.11.07.020 IMITANCIOMETRIA 23,00 - 23,00
04.05.05.013 IMPLANTE DE PROTESE ANTI-GLAUCOMATOSA - 499,20 499,20
02.08.02.012 IMUNO-CINTILOGRAFIA (ANTICORPO MONOCLONAL) 1.103,26 - 1.103,26
02.02.03.022 IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS 17,16 - 17,16

02.02.03.023 IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MAR-
CADOR) 80,00 - 80,00

02.03.02.004 IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MAR-
CADOR) 92,00 - 92,00

03.07.04.010 INSTALACAO DE PROTESE EM PACIENTES COM ANOMALIAS 
CRANIO E BUCOMAXILOFACIAL 22,33 - 22,33

02.11.01.002 INVESTIGACAO ULTRASSONICA (PLETISMOGRAFIA) 1,31 - 1,31
04.05.05.017 IRIDECTOMIA CIRURGICA 297,46 - 297,46
04.05.05.019 IRIDOTOMIA A LASER 45,00 - 45,00



26/04/2018 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 2511

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 830

02.12.02.003 IRRADIACAO DE SANGUE E COMPONENTES DESTINADOS A 
TRANSFUSAO 13,61 - 13,61

02.09.01.004 LAPAROSCOPIA 40,37 643,26 683,63
02.02.02.039 LEUCOGRAMA 2,73 - 2,73
02.10.01.019 LINFANGIOADENOGRAFIA 199,40 87,35 286,75
02.08.08.004 LINFOCINTILOGRAFIA 141,33 - 141,33
04.09.01.018 LITOTRIPSIA (CIRURGICA) 386,67 - 386,67

03.09.03.010 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE - TRATATA-
MENTO SUBSEQUENTE EM 1 REGIAO RENAL) 172,00 - 172,00

03.09.03.011 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE - TRATATA-
MENTO SUBSEQUENTE EM 2 REGIOES RENAIS) 150,50 - 150,50

03.09.03.012 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / 
COMPLETA EM 1 REGIAO RENAL) 172,00 - 172,00

03.09.03.013 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / 
COMPLETA EM 2 REGIOES RENAIS) 150,50 - 150,50

02.11.07.021 LOGOAUDIOMETRIA (LDV-IRF-LRF) 26,25 - 26,25
02.04.03.003 MAMOGRAFIA 22,50 - 22,50
02.04.03.018 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 45,00 - 45,00
03.07.04.006 MANUTENCAO PERIODICA DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL 1,16 - 1,16
02.11.06.012 MAPEAMENTO DE RETINA (Monocular) 24,24 - 24,24
02.11.07.038 MAPEAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ELETRODOS 33,91 - 33,91

02.05.02.019 MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPA-
VEL DE MAMA ASSOCIADA A ULTRASSONOGRAFIA (Inclui USG) 25,43 243,43 268,86

02.04.03.004 MARCACAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE 
MAMA ASSOCIADA A MAMOGRAFIA 62,50 - 62,50

02.11.06.013 MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE 3,37 - 3,37
02.11.06.014 MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA (Monocular) 24,24 - 24,24
02.04.02.001 MIELOGRAFIA 121,63 64,40 186,03
02.02.09.019 MIELOGRAMA 5,79 - 5,79
02.11.02.004 MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS) 30,00 68,00 98,00

02.11.02.005 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL 
(MAPA) 10,07 126,02 136,09

03.07.02.003 OBTURACAO DE DENTE DECIDUO 5,59 - 5,59
03.07.02.004 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR 5,71 - 5,71

03.07.02.005 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE COM TRES OU MAIS 
RAIZES 6,95 - 6,95

03.07.02.006 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR 4,41 - 4,41
02.11.07.022 OLFATOMETRIA 1,37 - 1,37
02.11.01.003 OSCILOMETRIA 1,31 - 1,31
90.01.01.117 OXIMETRIA (NÃO INVASIVA) - 24,75 24,75
04.05.03.019 PAN-FOTOCOAGULACAO DE RETINA A LASER (300,60 SIGTAP) 180,00 - 180,00
90.01.01.007 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR) 14,81 - 14,81
02.02.08.017 PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI 4,33 - 4,33
02.11.09.006 PERFIL DE PRESSAO URETRAL 8,82 - 8,82
02.11.04.005 PERSUFLACAO TUBARIA (DIAGNOSTICA) 1,69 - 1,69

02.02.05.014 PESQUISA / DOSAGEM DE AMINOACIDOS (POR CROMATOGRA-
FIA) 3,70 - 3,70

02.02.05.015 PESQUISA DE ALCAPTONA NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.05.016 PESQUISA DE AMINOACIDOS NA URINA 3,70 - 3,70
02.02.03.025 PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA 10,00 - 10,00
02.02.03.026 PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA 10,00 - 10,00
02.02.03.037 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS 9,25 - 9,25
02.02.03.038 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS 10,00 - 10,00
02.02.03.039 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS 9,25 - 9,25
02.02.03.040 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS 3,70 - 3,70
02.02.03.041 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO 5,83 - 5,83

02.02.03.042 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLUO-
RESCENCIA) 10,00 - 10,00

02.02.03.126 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 (WES-
TERN-BLOT) 85,00 - 85,00
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02.02.03.043 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL 17,16 - 17,16
02.02.03.027 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA 8,67 - 8,67
02.02.03.044 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS 9,25 - 9,25
02.02.03.045 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70) 10,00 - 10,00
02.02.03.046 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES 9,70 - 9,70
02.02.09.021 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES ( ELISA ) 9,70 - 9,70
02.02.03.047 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) 2,83 - 2,83
02.02.03.048 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIFIGADO 10,00 - 10,00
02.02.03.050 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIGLOMERULO 10,00 - 10,00
02.02.03.028 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI 17,16 - 17,16
02.02.03.029 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) 85,00 - 85,00
02.02.03.030 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) 10,00 - 10,00
02.02.03.031 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 18,55 - 18,55
02.02.03.051 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIILHOTA DE LANGERHANS 10,00 - 10,00
02.02.03.052 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA 17,16 - 17,16
02.02.03.053 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS 4,10 - 4,10
02.02.03.054 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILISTERIA 5,50 - 5,50
02.02.03.055 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 17,16 - 17,16
02.02.03.056 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA 17,16 - 17,16
02.02.03.057 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO 17,16 - 17,16
02.02.03.058 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO 17,16 - 17,16
02.02.03.059 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO 17,16 - 17,16
02.02.03.060 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPARIETAIS 17,16 - 17,16
02.02.03.061 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIPLASMODIOS 10,00 - 10,00

02.02.03.032 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA 
(RNP) 17,16 - 17,16

02.02.03.033 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS 5,74 - 5,74
02.02.03.034 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM 17,16 - 17,16
02.02.03.035 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) 18,55 - 18,55
02.02.03.036 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) 18,55 - 18,55
02.02.03.062 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 17,16 - 17,16

02.02.03.063 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFI-
CIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) 18,55 - 18,55

02.02.03.064 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS 
DA HEPATITE B (ANTI-HBE) 18,55 - 18,55

02.02.03.065 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA HISTOPLASMA 7,78 - 7,78
02.02.03.066 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O SPOROTRIX SCHENKII 9,71 - 9,71

02.02.03.067 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C 
(ANTI-HCV) 18,55 - 18,55

02.02.03.068 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D 
(ANTI-HDV) 18,55 - 18,55

02.02.03.069 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO 9,25 - 9,25

02.02.03.070 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA PARACOCCIDIOIDES 
BRASILIENSIS 4,10 - 4,10

02.02.03.071 PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCI-
CIAL RESPIRATORIO 18,55 - 18,55

02.02.03.072 PESQUISA DE ANTICORPOS EIE ANTICLAMIDIA 17,16 - 17,16

02.02.03.073 PESQUISA DE ANTICORPOS HETEROFILOS CONTA O VIRUS 
EPSTEIN-BARR 2,83 - 2,83

02.02.03.074 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS 11,00 - 11,00
02.02.03.075 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS 9,25 - 9,25
02.02.03.076 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 16,97 - 16,97
02.02.03.077 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI 9,25 - 9,25
02.02.03.079 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS 30,00 - 30,00

02.02.03.080 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATI-
TE A (HAV-IGG) 18,55 - 18,55

02.02.03.081 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEO-
LA 17,16 - 17,16

02.02.03.082 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICE-
LA-HERPES ZOSTER 17,16 - 17,16
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02.02.03.083 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN
-BARR 17,16 - 17,16

02.02.03.084 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES 
SIMPLES 17,16 - 17,16

02.02.03.078 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO 
CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-TOTAL) 18,55 - 18,55

02.02.03.085 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS 11,61 - 11,61
02.02.03.086 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS 10,00 - 10,00
02.02.03.087 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA 18,55 - 18,55
02.02.03.088 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI 9,25 - 9,25

02.02.03.089 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL 
DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 18,55 - 18,55

02.02.03.090 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS 20,00 - 20,00

02.02.03.091 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATI-
TE A (HAV-IGG) 18,55 - 18,55

02.02.03.092 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBE-
OLA 17,16 - 17,16

02.02.03.093 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICE-
LA-HERPES ZOSTER 17,16 - 17,16

02.02.03.094 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN
-BARR 17,16 - 17,16

02.02.03.095 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES 
SIMPLES 17,16 - 17,16

02.02.12.005 PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELO METODO DA 
ELUICAO 5,79 - 5,79

02.02.12.006 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES 37OC 5,79 - 5,79
02.02.12.007 PESQUISA DE ANTICORPOS SERICOS IRREGULARES A FRIO 5,79 - 5,79
02.02.03.096 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 13,35 - 13,35

02.02.03.097 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPA-
TITE B (HBSAG) 18,55 - 18,55

02.02.03.098 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 18,55 - 18,55
02.02.02.040 PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA 25,00 - 25,00
02.02.08.018 PESQUISA DE BACILO DIFTERICO 2,80 - 2,80
02.02.05.017 PESQUISA DE BETA-MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA 2,04 - 2,04
02.02.05.018 PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA 2,40 - 2,40
02.02.09.023 PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR 1,89 - 1,89
02.02.02.041 PESQUISA DE CELULAS LE 4,11 - 4,11
02.02.09.024 PESQUISA DE CELULAS ORANGIOFILAS 1,89 - 1,89
02.02.05.019 PESQUISA DE CISTINA NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.03.099 PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA) 60,00 - 60,00
02.02.05.020 PESQUISA DE COPROPORFIRINA NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.02.042 PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ 2,73 - 2,73
02.02.03.100 PESQUISA DE CRIOGLOBULINAS 2,83 - 2,83
02.02.09.025 PESQUISA DE CRISTAIS C/ LUZ POLARIZADA 1,89 - 1,89
02.02.04.005 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS OXIURA) 1,65 - 1,65
02.02.04.006 PESQUISA DE EOSINOFILOS 1,65 - 1,65
02.02.05.021 PESQUISA DE ERROS INATOS DO METABOLISMO NA URINA 3,70 - 3,70
02.02.09.026 PESQUISA DE ESPERMATOZOIDES (APOS VASECTOMIA) 4,80 - 4,80

02.02.08.019 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLITICOS DO GRU-
PO A 4,33 - 4,33

02.02.03.101 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) 4,10 - 4,10
02.02.12.008 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) 1,37 - 1,37
02.02.05.022 PESQUISA DE FENIL-CETONA NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.02.043 PESQUISA DE FILARIA 2,73 - 2,73
02.11.07.023 PESQUISA DE FISTULA PERILINFATICA 4,80 - 4,80
02.02.05.023 PESQUISA DE FRUTOSE NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.05.024 PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA 3,36 - 3,36
02.11.07.024 PESQUISA DE GANHO DE INSERCAO 12,00 - 12,00
02.02.04.007 PESQUISA DE GORDURA FECAL 1,65 - 1,65
02.02.08.020 PESQUISA DE HAEMOPHILUS DUCREY 2,80 - 2,80
02.02.08.021 PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI 4,33 - 4,33
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02.02.02.044 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S 2,73 - 2,73
02.02.03.102 PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA 10,00 - 10,00
02.02.05.026 PESQUISA DE HOMOCISTINA NA URINA 2,04 - 2,04

02.02.03.103 PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECI-
FICA 9,25 - 9,25

02.02.05.027 PESQUISA DE LACTOSE NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.04.008 PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES 1,65 - 1,65
02.02.08.022 PESQUISA DE LEPTOSPIRAS 2,80 - 2,80
02.02.04.009 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES 1,65 - 1,65
02.02.04.010 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES 1,65 - 1,65
02.02.06.047 PESQUISA DE MACROPROLACTINA 12,15 - 12,15
02.02.05.028 PESQUISA DE MUCOPOLISSACARIDEOS NA URINA 3,70 - 3,70

02.02.04.011 PESQUISA DE OVOS DE SCHISTOSOMAS (EM FRAGMENTO DE 
MUCOSA) 1,65 - 1,65

02.02.04.012 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 1,65 - 1,65
02.11.07.025 PESQUISA DE PARES CRANIANOS 1,37 - 1,37
02.02.05.029 PESQUISA DE PORFOBILINOGENIO NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.05.030 PESQUISA DE PROTEINAS URINARIAS (POR ELETROFORESE) 4,44 - 4,44
02.02.09.027 PESQUISA DE RAGOCITOS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 1,89 - 1,89
02.02.04.013 PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES 10,25 - 10,25
02.02.04.014 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 1,65 - 1,65
02.02.04.015 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES 1,65 - 1,65
02.02.05.031 PESQUISA DE TIROSINA NA URINA 2,04 - 2,04
02.02.08.023 PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM 5,04 - 5,04
02.02.02.046 PESQUISA DE TRIPANOSSOMA 2,73 - 2,73
02.02.04.016 PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES 1,65 - 1,65
02.02.04.017 PESQUISA DE TROFOZOITAS NAS FEZES 1,65 - 1,65

02.02.03.104 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORES-
CENCIA) 10,00 - 10,00

90.01.01.119 PHMETRIA (COM INSUMOS) - 315,73 315,73
02.04.05.007 PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA 73,15 170,14 243,29

02.04.05.008 PIELOGRAFIA ASCENDENTE (CBHPM - 141,72/ Cnordeste- 
52,11) 52,11 185,95 238,06

02.04.02.002 PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL 19,60 0,30 19,90
02.04.01.002 PLANIGRAFIA DE LARINGE 27,32 - 25,49

02.04.06.004 PLANIGRAFIA DE OSSO - SUBSIDIARIA A OUTROS EXAMES 
(POR PLANO) 18,68 - 18,68

02.04.06.005 PLANIGRAFIA DE OSSO EM 2 PLANOS 18,68 0,99 19,67
02.04.05.010 PLANIGRAFIA DE RIM S/ CONTRASTE 14,48 - 14,48
02.11.01.004 PLETISMOGRAFIA (POR LATERALIDADE / TERRITORIO) 1,31 - 1,31

90.01.01.003
POLIPECTOMIA DO ESOFAGO, ESTOMAGO OU DUODENO 
(INDEPENDENTE DO NÚMERO DE POLIPOS) - UTILIZACAO DE 
ALCA DE POLIPECTOMIA

- 120,00 120,00

02.11.05.010 POLISSONOGRAFIA 170,00 300,96 470,96
02.10.01.020 PORTOGRAFIA TRANS-HEPATICA 201,01 218,51 419,52
02.11.06.015 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL (Binocular) 3,37 - 3,37
02.11.05.011 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 4,06 - 4,06

02.11.07.026 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA 
LATENCIA 46,88 - 46,88

02.11.07.027 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRIAGEM AUDITIVA 13,51 - 13,51
02.11.07.039 POTENCIAL EVOCADO ELETRICAMENTE NO SISTEMA AUDITIVO 93,73 0,03 93,76
02.11.05.012 POTENCIAL EVOCADO VISUAL / OCCIPTO 4,06 - 4,06
02.11.05.013 POTENCIAL SOSMATO-SENSITIVO 4,06 - 4,06
02.11.06.016 POTENCIAL VISUAL EVOCADO ( Monocular) 24,24 - 24,24
02.12.02.004 PREPARO DE COMPONENTES ALIQUOTADOS 5,00 - 5,00
02.12.02.005 PREPARO DE COMPONENTES LAVADOS 5,00 - 5,00
02.12.02.006 PROCESSAMENTO DE SANGUE 10,15 - 10,15

02.02.08.024 PROVA CONFIRMATORIA DA PRESENCA DE MICRO-ORGANIS-
MOS COLIFORMES 5,62 - 5,62

02.02.01.074 PROVA DA D-XILOSE 3,68 - 3,68
02.02.02.048 PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA 4,11 - 4,11
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02.02.05.032 PROVA DE DILUICAO (URINA) 2,04 - 2,04
02.11.08.006 PROVA DE FUNCAO PULMONAR SIMPLES (Espirometria) 4,28 35,30 39,58
02.11.07.028 PROVA DE FUNCAO TUBARIA 4,80 - 4,80
02.02.09.028 PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA) 9,70 - 9,70
02.02.02.049 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO 2,73 9,27 12,00
02.02.02.050 PROVA DO LACO 2,73 - 2,73

02.02.09.029
PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTO-
COCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS (SOROTIPOS 
A, B, C)

1,89 - 1,89

02.02.09.030 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE 1,89 - 1,89
02.11.08.007 PROVA FARMACODINAMICA 2,78 - 2,78
02.02.03.105 PROVAS DE PRAUSNITZ-KUSTNER (PK) 1,77 - 1,77
02.02.03.106 PROVAS IMUNO-ALERGICAS BACTERIANAS 1,77 - 1,77

02.01.01.058 PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA (INCLUI 
DISPOSITIVO GUIADO S/N) 33,24 366,76 400,00

02.01.01.059 PUNCAO DE CISTERNA SUB-OCCIPITAL (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 7,04 - 7,04

02.01.01.060 PUNCAO DE MAMA POR AGULHA GROSSA/ CORE BIOPSY (IN-
CLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 68,43 181,57 250,00

02.01.01.061 PUNCAO DE VAGINA (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 14,10 - 14,10

02.01.01.062 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 14,10 - 14,10

02.01.01.063 PUNCAO LOMBAR (INCLUI DISPOSITIVO GUIADO S/N) 7,04 - 7,04
02.01.01.064 PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO 13,25 - 13,25

02.01.01.065 PUNCAO VENTRICULAR TRANSFONTANELA (INCLUI DISPOSITI-
VO GUIADO S/N) 7,04 - 7,04

02.02.03.107 QUANTIFICACAO DE RNA DO HIV-1 18,00 - 18,00
02.02.03.108 QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C 168,48 - 168,48
02.02.10.004 QUANTIFICACAO/AMPLIFICACAO DO HER-2 120,00 - 120,00

02.04.01.003 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + 
HIRTZ) 8,38 8,72 17,10

02.04.05.011 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) 10,73 6,95 17,68

02.04.05.012 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDEN-
CIAS) 15,30 3,53 18,83

02.04.05.013 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 7,17 9,62 16,79
02.04.04.001 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO 6,42 10,19 16,61

02.04.01.004 RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLI-
QUAS) 6,96 9,78 16,74

02.04.04.002 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR 7,40 9,45 16,85
02.04.06.006 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL 7,77 9,17 16,94
02.04.04.003 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL 7,40 9,45 16,85
02.04.04.004 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR 7,40 9,45 16,85
02.04.06.007 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA 7,77 9,17 16,94

02.04.01.005 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR 
BILATERAL 8,38 8,72 17,10

02.04.06.008 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA 6,50 10,13 16,63
02.04.06.009 RADIOGRAFIA DE BACIA 7,77 9,17 16,94
02.04.04.005 RADIOGRAFIA DE BRACO 7,77 9,17 16,94
02.04.06.010 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 6,50 10,13 16,63
02.04.01.006 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) 6,88 9,84 16,72
02.04.04.006 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA 7,40 9,45 16,85

02.04.02.004 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / 
FLEXAO) 8,19 8,86 17,05

02.04.02.003 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + 
OBLIQUAS) 8,33 8,75 17,08

02.04.02.005 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA 10,29 7,28 17,57
02.04.02.006 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA 10,96 6,78 17,74
02.04.02.007 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS) 14,90 3,83 18,73

02.04.02.008 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINA-
MICA 16,88 2,34 19,22

02.04.02.009 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 9,16 8,13 17,29
02.04.02.010 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR 9,73 7,70 17,43
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02.04.02.011 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA 15,58 3,32 18,90
02.04.04.007 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 5,90 10,58 16,48
02.04.06.011 RADIOGRAFIA DE COXA 8,94 8,30 17,24

02.04.01.007 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRET-
TON + HIRTZ) 9,15 8,14 17,29

02.04.01.008 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 7,52 9,36 16,88
02.04.04.008 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO 5,62 10,79 16,41
02.04.04.011 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) 7,98 9,02 17,00
02.04.05.014 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO 35,22 - 31,42
02.04.05.015 RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) 47,59 114,31 161,90
02.04.06.012 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 6,78 9,92 16,70
02.04.06.013 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 7,16 9,63 16,79

02.04.06.014 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLI-
QUA + 3 AXIAIS) 9,29 8,03 17,32

02.04.01.009 RADIOGRAFIA DE LARINGE 5,74 10,70 16,44
02.04.04.009 RADIOGRAFIA DE MAO 6,30 10,28 16,58

02.04.04.010 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDA-
DE OSSEA) 6,00 10,50 16,50

02.04.01.010 RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) 9,03 8,23 17,26
02.04.01.011 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 7,20 9,60 16,80
02.04.01.012 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 8,38 8,72 17,10
02.04.06.015 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE 6,78 9,92 16,70
02.04.06.016 RADIOGRAFIA DE PERNA 8,94 8,30 17,24
02.04.03.011 RADIOGRAFIA DE PNEUMOMEDIASTINO 27,27 - 27,27
02.04.04.012 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) 6,91 9,82 16,73

02.04.01.013 RADIOGRAFIA DE REGIAO ORBITARIA (LOCALIZACAO DE COR-
PO ESTRANHO) 7,98 9,02 17,00

02.04.02.012 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA 7,80 9,15 16,95

02.04.01.014 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + 
HIRTZ) 7,32 9,51 16,83

02.04.01.015 RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) 7,20 9,60 16,80
02.04.03.012 RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA) 5,56 10,83 16,39

02.04.03.013 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + 
LATERAL) 14,32 4,26 18,58

02.04.03.015 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) 9,50 7,88 17,38
02.04.03.016 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT) 6,55 10,09 16,64
02.04.03.017 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 6,88 9,84 16,72
02.04.01.016 RADIOGRAFIA OCLUSAL 3,51 10,09 13,60

02.04.05.016 RADIOGRAFIA P/ ESTUDO DO DELGADO C/ DUPLO CONTRASTE 
(ENTEROCLISE) 48,09 113,93 162,02

02.04.01.017 RADIOGRAFIA PANORAMICA 9,03 22,50 31,53
02.04.06.017 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES 9,29 8,03 17,32
02.04.01.018 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) 1,75 9,38 11,13
02.02.02.051 RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS 2,73 - 2,73
02.02.03.110 REACAO DE MONTENEGRO ID 2,83 - 2,83
02.02.09.031 REACAO DE PANDY 1,89 - 1,89
02.02.09.032 REACAO DE RIVALTA NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 1,89 - 1,89

02.11.07.029 REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM 
PACIENTE MAIOR DE 3 ANOS 22,55 - 22,55

02.11.07.030 REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM 
PACIENTE MENOR DE 3 ANOS 44,36 - 44,36

03.07.04.008 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA 1,16 - 1,16
02.11.07.040 REFLEXO ESTAPEDIANO ELICIADO ELETRICAMENTE 46,00 - 46,00
90.01.01.120 RESISTENCIA VIAS AÉREAS (PLETISMOGRAFIA) - 97,38 97,38
02.07.03.001 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR 268,75 - 268,75

02.07.01.002 RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MAN-
DIBULAR (BILATERAL) 268,75 - 268,75

02.07.03.002 RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN 
INFERIOR 268,75 - 268,75

02.07.01.003 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO 268,75 - 268,75
02.07.01.004 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA 268,75 - 268,75
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02.07.01.005 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA 268,75 - 268,75
02.07.02.001 RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE 361,25 - 361,25
02.07.01.006 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO 268,75 - 268,75

02.07.02.005 RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL PARA AVALIA-
CAO DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE 268,75 - 268,75

02.07.02.005 RESSONANCIA MAGNETICA DE MAMA BILATERAL PARA AVALIA-
CAO DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE 268,75 - 268,75

02.07.03.003 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATE-
RAL) 268,75 - 268,75

02.07.02.002 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATE-
RAL) 268,75 - 268,75

02.07.01.007 RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA 268,75 - 268,75
02.07.02.003 RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX 268,75 - 268,75

02.07.03.004 RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLANGIORRES-
SONANCIA 268,75 - 268,75

02.11.06.017 RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR 24,68 - 24,68
02.11.06.018 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR 64,00 - 64,00

04.07.02.039 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO 
SIGMOIDE (INCLUI ALÇA DE POLIPECTOMIA) 13,63 120,00 133,63

04.05.05.025 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA 25,00 - 25,00
03.03.07.004 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESOFAGO 49,50 - 49,50
03.03.07.005 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESTOMAGO / DUODENO 47,25 - 47,25

04.07.01.025 RETIRADA DE POLIPO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA 
(INCLUI ALÇA DE POLIPECTOMIA) 29,84 100,00 129,84

02.09.01.005 RETOSSIGMOIDOSCOPIA 23,13 102,17 125,30

03.07.02.008 RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE 
BI-RADICULAR 5,71 - 5,71

03.07.02.009 RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE COM 
3 OU MAIS RAIZES 6,95 - 6,95

03.07.02.010 RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE PERMANENTE 
UNI-RADICULAR 4,41 - 4,41

04.17.01.006 SEDACAO (removido pela resolução nº. 199/2018, de 
28/03/2018). 15,15 - 15,15

90135
SEDACAO para Endoscopia ou Colonoscopia ou Ultrassonografia 
ou Tomografia Computadorizada ou Biopsia (incluido pela resolu-
ção nº. 199/2018, de 28/03/2018).

15,15 334,85 350,00

90136 SEDACAO para Ressonancia Magnética ou Angiorradiologia (in-
cluído pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). 15,15 384,85 400,00

90137 SEDACAO para Procedimentos de Medicina Núclear (incluído 
pela resolução nº. 199/2018, de 28/03/2018). 15,15 - 15,15

90130
Serviço de Anestesia ou Sedação - Complementar ao Proce-
dimento Primário (incluído pela resolução nº. 202/2018, de 
25/04/2018).

0,00 360,00 360,00

03.07.02.011 SELAMENTO DE PERFURACAO RADICULAR 2,56 - 2,56
02.11.07.031 SELECAO E VERIFICACAO DE BENEFICIO DO AASI 8,75 - 8,75
02.04.01.019 SIALOGRAFIA (POR GLANDULA) 48,85 176,36 225,21
02.12.01.005 SOROLOGIA DE DOADOR DE SANGUE 75,00 - 75,00
02.04.01.020 TELERADIOGRAFIA COM TRACADOS E SEM TRACADOS 6,44 - 6,44
03.01.07.011 TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INDIVIDUAL 10,90 14,10 25,00
03.01.04.004 TERAPIA INDIVIDUAL 2,81 22,19 25,00
90.01.01.121 TESTE CUTÂNEO (ALÉRGICO) - 27,00 27,00
02.11.08.008 TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS 2,78 36,35 39,13
02.02.02.052 TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS 12,00 - 12,00
02.02.09.033 TESTE DE CLEMENTS 1,89 - 1,89
02.11.02.006 TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO 30,00 111,60 141,60
02.02.06.042 TESTE DE ESTIMULO COM GNRH OU COM AGONISTA GNRH 12,01 - 12,01
02.02.06.040 TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA / TSH APOS TRH 12,01 - 12,01
02.02.06.041 TESTE DE ESTIMULO DA PROLACTINA APOS CLORPROMAZINA 12,01 - 12,01
02.02.06.043 TESTE DE ESTIMULO DO HGH APOS GLUCAGON 12,01 - 12,01

02.02.09.034 TESTE DE GASTROACIDOGRAMA - SECRECAO BASAL POR 60 
EM 4 AMOSTRAS 4,69 - 4,69
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02.02.02.053 TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA) 2,73 - 2,73
02.02.09.035 TESTE DE HOLLANDER NO SUCO GASTRICO 4,69 - 4,69
02.11.06.020 TESTE DE PROVOCACAO DE GLAUCOMA (Binocular) 6,74 8,26 15,00
02.11.06.021 TESTE DE SCHIRMER (Binocular) 3,37 - 3,37
02.02.06.044 TESTE DE SUPRESSAO DO CORTISOL APOS DEXAMETASONA 12,01 - 12,01
02.02.06.045 TESTE DE SUPRESSAO DO HGH APOS GLICOSE 12,01 - 12,01

02.02.01.075 TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES 
ORAIS 6,55 - 6,55

02.11.06.022 TESTE DE VISAO DE CORES (Binocular) 3,37 - 3,37
02.11.05.014 TESTE DE WADA 1.707,05 - 1.707,05
02.02.02.054 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) 2,73 - 2,73

02.12.01.006 TESTE DO ACIDO NUCLEICO (NAT) EM AMOSTRAS DE SANGUE 
DO DOADOR DE SANGUE. - 9,34 9,34

02.08.03.005 TESTE DO PERCLORATO C/ RADIOISOTOPO 107,40 - 107,40
02.02.03.112 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 10,00 - 10,00
02.02.03.113 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 10,00 - 10,00
02.02.12.009 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) 2,73 - 2,73
02.02.03.111 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS 2,83 - 2,83

02.02.03.117 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GES-
TANTES 2,83 - 2,83

02.11.06.023 TESTE ORTOPTICO (Binocular) 12,34 - 12,34
02.11.06.024 TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO Binocular) 12,34 - 12,34
02.02.06.046 TESTE P/ INVESTIGACAO DO DIABETES INSIPIDUS 8,43 - 8,43
02.02.03.109 TESTE TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS 4,10 - 4,10
02.11.07.032 TESTES ACUMETRICOS (DIAPASAO) 1,37 - 1,37
02.02.03.114 TESTES ALERGICOS DE CONTATO 1,77 - 1,77
02.11.07.033 TESTES AUDITIVOS SUPRALIMINARES 1,37 - 1,37
02.02.03.115 TESTES CUTANEOS DE LEITURA IMEDIATA 1,77 - 1,77
02.11.07.034 TESTES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO 9,36 - 9,36
02.11.07.035 TESTES VESTIBULARES / OTONEUROLOGICOS 12,12 34,44 46,56
02.02.12.010 TITULACAO DE ANTICORPOS ANTI A E/OU ANTI B 5,79 - 5,79
02.11.04.006 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO 1,69 - 1,69
02.06.03.001 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR 138,63 - 138,63

02.06.03.002 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 
MEMBRO INFERIOR 86,75 - 86,75

02.06.02.001 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 
MEMBRO SUPERIOR 86,75 - 86,75

02.06.01.001 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ 
OU S/ CONTRASTE 86,76 - 86,76

02.06.01.002 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA 
C/ OU S/ CONTRASTE 101,10 - 101,10

02.06.01.003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ 
OU S/ CONTRASTE 86,76 - 86,76

02.06.01.004 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / 
ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES 86,75 - 86,75

02.06.03.003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDO-
MEN INFERIOR 138,63 - 138,63

02.06.02.002 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICU-
LARES - (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA, PE) 86,75 - 86,75

02.06.01.006 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA 97,44 - 97,44
02.06.02.003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX 136,41 - 136,41
02.06.01.007 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO 97,44 - 97,44
02.06.01.005 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO 86,75 - 86,75
90.01.01.019 TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - BINOCULAR - 300,00 300,00
02.06.02.004 TOMOGRAFIA DE HEMITORAX, PULMAO OU DO MEDIASTINO 136,41 - 136,41
02.06.01.009 TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (PET-CT) 2.107,22 - 2.107,22
02.06.01.008 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA 138,63 - 138,63
02.11.06.025 TONOMETRIA (Binocular) 3,37 - 3,37
02.11.06.026 TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA (Monocular) 24,24 - 24,24

04.12.05.017 TORACOCENTESE OU PUNÇÃO PLEURAL (INCLUI DISPOSITIVO 
GUIADO S/N) 54,97 293,99 348,96
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04.05.05.032 TRABECULECTOMIA (898,35 SIGTAP) 513,34 - 513,34
04.05.05.036 TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO 139,70 310,30 450,00
03.07.01.005 TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS 10,82 - 10,82
02.11.07.036 TRIAGEM AUDITIVA DE ESCOLARES 12,00 - 12,00
02.05.02.014 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA 24,20 19,80 44,00
90.01.01.016 ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER - 140,00 140,00
02.05.02.003 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR 24,20 25,80 50,00
02.05.02.004 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL 37,95 12,05 50,00
02.05.02.005 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO 24,20 19,80 44,00
02.05.02.006 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO 24,20 25,80 50,00
02.05.02.007 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL 24,20 25,80 50,00
90.01.01.005 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER - 50,00 50,00

90.01.01.032 ULTRASSONOGRAFIA DE ESTRUTURAS SUPERFICIAIS ( CERVI-
CAL, AXILAS, MÚSCULO OU TENDÃO) - 50,00 50,00

02.05.02.008 ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCU-
LAR) 24,20 - 24,20

02.05.02.021 ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA BILATERAL PARA AVALIACAO 
DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE 24,20 25,80 50,00

02.05.02.020 ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA UNILATERAL PARA AVALIACAO 
DE POSSIVEIS COMPLICACOES DE IMPLANTE DE PROTESE 12,10 12,90 25,00

4.09.01.149 ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL - 50,00 50,00
90.01.01.001 ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL - 50,00 50,00
02.05.02.011 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) 24,20 25,80 50,00
02.05.02.010 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL 24,20 25,80 50,00
02.05.02.012 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE 24,20 25,80 50,00
02.05.02.013 ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA) 24,20 25,80 50,00
02.05.01.005 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO 42,90 37,10 80,00
02.05.02.009 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 24,20 25,80 50,00
90.01.01.006 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - 44,00 44,00

02.05.02.015 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E 
PULSADO 39,60 40,40 80,00

90.01.01.002 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA - 110,00 110,00
02.05.02.016 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) 24,20 19,80 44,00
90.01.01.004 ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER - 110,00 110,00
02.05.02.017 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA 24,20 71,85 96,05
02.05.02.018 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 24,20 25,80 50,00
90.01.01.015 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER - 110,00 110,00
90.01.01.008 ULTRASSONOGRAFIA VASCULAR DOPPLER COLORIDO - 130,00 130,00
02.04.05.017 URETROCISTOGRAFIA 52,11 185,92 238,03
02.11.09.007 UROFLUXOMETRIA 8,82 70,32 79,14
02.04.05.018 UROGRAFIA VENOSA 57,40 44,13 101,53
90.01.01.124 VIDEODEGLUTOGRAMA - 281,15 281,15
02.11.05.015 VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA C/ REGISTRO PROLONGADO 27,00 - 27,00
02.09.01.006 VIDEOLAPAROSCOPIA 95,00 - 95,00
02.09.04.004 VIDEOLARINGOSCOPIA 45,50 44,50 90,00
90.01.01.126 VIDEONASOFIBROSCOPIA FLEXÍVEL - 90,00 90,00
04.05.03.013 VITRECTOMIA ANTERIOR 381,08 - 381,08

04.05.03.017 VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBO-
NO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER 3.283,41 - 3.283,41

O rol de procedimentos descrito não possui quantitativo estimado, pois a demanda será diluída entre os prestadores credenciados, sem 
gerar compromisso de escolha entre município e prestado. Para fins de estimativa, recomendamos utilizar o relatório de procedimentos exe-
cutados em 2017, publicado no Site do CISAMVI (www.cisamvi.sc.gov.br), em “Serviços”. Neste relatório constam os serviços executados, 
com o respectivo totalizador.
Para fins de cadastramento em sistemas de compras, o CISAMVI usará uma média do procedimento mais relevante em termos de custos.
Para fins de contratação, será utilizado a informação da “Capacidade Instalada” fornecida pelo próprio prestador de serviço.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 Visando o atendimento aos usuários da rede municipal de saúde dos Municípios consorciados ao CISAMVI (Apiúna, Ascurra, Benedito 
Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó e Luiz Alves) 
referente à REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou 

http://www.cisamvi.sc.gov.br
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ALTA COMPLEXIDADE, e a não realização de todos os exames descritos nos grupos de diagnósticos pela rede própria, à necessidade de 
contratação se justifica, a fim de que os municípios não fiquem sem a oferta destes procedimentos, bem como garanta maior agilidade no 
agendamento, de forma que não prejudique os usuários do sistema público de saúde na conclusão e/ou encaminhamento de diagnóstico 
para tratamento e/ou reabilitação do seu estado de saúde.
2.2 A necessidade de continuidade e oferta de novos serviços é registrada pelos Secretários Municipais de Saúde, em reunião da Comissão 
Intergestora Regional – CIR, Médio Vale do Itajaí.
2.3 Os serviços estão sendo unificados em um único edital de chamamento público, a fim de reduzir barreiras burocráticas e administrativas, 
que possam afastar interessados em participar, além de garantir ao CISAMVI, maior gestão e clareza sobre as informações.
2.4 Adotou-se como parâmetro para definição do valor unitário, o valor já praticado anteriormente pelo CISAMVI.
2.5 A tabela de procedimentos e valores passará por revisão da Comissão Intergestora Regional do Médio Vale do Itajaí, ao longo dos meses 
de fevereiro e março dos anos em que este edital se manter aberto, ou sempre que necessário incluir um novo procedimento ou revisar 
valores.

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 Ao credenciado competirá:
a) Executar os serviços nas condições estipuladas, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas 
legais aplicáveis;
b) Prestar os serviços apenas mediante apresentação da “requisição”, autorizada pelo órgão municipal responsável pelos encaminhamentos;
c) Prestar atendimento adequado aos usuários e fornecer as informações ao CISAMVI sobre os serviços prestados de maneira correta e 
nos prazos estabelecidos neste Edital;
d) Faturar a requisição em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso no documento, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço prestado.
e) Apresentar laudo técnico juntamente com os resultados do exame, quando necessário;
f) Após aprovação do faturamento, apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior.
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento durante todo o período em que se mantiver credenciado;
h) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;
i) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas 
aos serviços prestados;
j) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade;
k) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas 
aos serviços prestados;
l) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os 
serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento.
m) Comunicar ao CISAMVI, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem 
a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação 
dos serviços;
n) O Credenciado deverá afixar aviso, em local visível, sobre sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços 
prestados pela mesma em razão do vínculo junto ao SUS/CISAMVI.
o) Utilizar formulário padrão, quando disponibilizado pelo CISAMVI, para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedi-
mentos, necessários para continuidade do atendimento (a fim de que este paciente seja facilmente identificado na rede municipal de saúde).
3.2 Ao CISAMVI competirá:
a) Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com os valores de cada item realizado;
b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados e informar ao prestador o os valor autoriza-
do, e se houver, o motivo das glosas efetuadas, possibilitando o questionamento e correção, se possível;
c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Termo e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;
d) Fornecer requisições para execução dos serviços.

4. DO PREÇO E DO PAGAMENTO:
4.1 A remuneração pela prestação e/ou fornecimento de serviços será de acordo com a Tabela de Valores constate neste Termo de Refe-
rência, estando inclusos taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, encargos e outros 
dispêndios necessários para a realização dos serviços.
4.1.1 A tabela de procedimentos e valores, constante no Anexo I, poderá ser revista, sempre por interesse dos Secretários Municipais de 
Saúde, dos municípios consorciados, à quem caberá a decisão sobre valores pagos e reajustes na tabela.
4.1.2 As alterações na tabela de procedimentos e valores serão objeto de republicação deste edital, com destaque aos novos procedimentos 
ou valores, e na sequencia, serão notificados os credenciados regulares, sobre as alterações.
4.1.3 Havendo exclusão, inclusão ou alteração em valor de procedimento já contratado, caberá ao Credenciado a escolha da manutenção 
do contrato de Credenciamento, a partir da emissão de termo aditivo, registrando a alteração contratual, ou não, por meio de distrato do 
contrato vigente.
4.2 Os serviços de saúde prestados pelos credenciados serão remunerados por cada procedimento realizado.
4.3 Todos os Credenciados deverão manter atualizadas as informações no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
4.4. É vedado ao credenciado cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, seja do CISAM-
VI, do usuário, paciente ou terceiro.
4.5 Ficam ao encargo do credenciado todas as despesas e custos relativas à aluguel, mão-de-obra, encargos sociais, fiscais e outros que 
porventura forem necessárias à prestação dos serviços. O credenciado deverá apresentar comprovação do recolhimento das obrigações 
trabalhistas, fiscais e securitárias decorrente da relação de emprego com seus profissionais, relativamente às competências em que prestar 
serviços.
4.6 O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária (item 4.7), mediante 
apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após auditoria dos proce-
dimentos faturados.
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4.7 A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:
4.7.1 Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do 
código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).
4.7.2 Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou respon-
sável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedimentos 
(encaminhada pelo município, junto com a autorização).
4.7.2.1 As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), 
agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.
4.8 Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema “on-line” (item 4.7.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal 
para cobrança.
4.9 Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria 
para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.
4.10 Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.
4.11 O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.
4.12 É vedada a cobrança de nova consulta nos casos de retorno médico, quando o mesmo paciente retornar ao consultório no prazo de 30 
dias contados a partir da data da consulta anterior.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão se credenciar entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas prestadoras de serviços de saúde que atendam a todas as exi-
gências constantes no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, bem como atendam as condições e os critérios mínimos 
estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório.
5.2 Estão impedidos de se credenciar as pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido sujeitas à aplicação da penalidade de suspensão 
temporária de contratar com o CISAMVI, pelo prazo da suspensão, ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Admi-
nistração Pública, pelo prazo da declaração de inidoneidade.

6. DA HABILITAÇÃO
5.1 Habilitação Jurídica
5.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
5.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
5.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;
5.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Auto-
rização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5.1.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
5.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão conjunta dos tributos administrados pela 
Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente à Dívida Ativa, bem como situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.
5.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
5.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar 
expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.
5.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento 
dos encargos instituídos por Lei.
5.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Dé-
bitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo 
da Certidão o seu prazo de validade.
5.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de pesquisa 
não anterior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura dos envelopes de "HABILITAÇÃO", ou que até esta data esteja 
dentro da validade, conforme expressa na própria certidão.
5.4 Caso algum documento constante nos itens anteriores apresente sua validade expirada e possa ser emitido em via eletrônica, fica fa-
cultado a comissão a emissão de uma nova certidão.
5.5 Qualificação Técnica
5.5.1 Alvará de licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
5.5.2 Alvará de localização e funcionamento regular emitido pela Fazenda Municipal;
5.5.3 Certificado de Regularidade do Estabelecimento (Registro ou inscrição da pessoa jurídica) junto ao Conselho Regional de Classe;
5.5.4 Registro no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, emitido no site http://cnes.datasus.gov.br/.
5.5.5 Certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, RG e CPF do responsável técnico pelo ser-
viço, a ser contratado;
5.5.6 Cópia do RQE – Registro de Qualificação de Especialista, para cada especialidade médica, quando for o caso.
5.5.7 Apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente chamada;
5.6 Outros documentos:
5.6.1 Ficha de Requerimento de Credenciamento;
5.6.2 Declaração de capacidade instalada e disponibilidade para SUS;
5.6.3 Listagem de profissionais, atualizada, emitida no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (http://cnes.data-
sus.gov.br/).
6.7 Não havendo concorrência microrregional para algum procedimento descrito neste termo de referencia, a Comissão Permanente de 

http://cnes.datasus.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
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Licitações, fica autorizada pela Diretoria Executiva a iniciar procedimento administrativo, para avaliação da dispensa ou não, da documen-
tação exigida nos itens 6.3 e 6.5, desde que comprovada a falta de interessados em prestar o mesmo serviço. Visando a garantia de aten-
dimento, pela melhor relação custo benefício dos serviços aos municípios consorciados.

7. DO PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO
7.1 O presente credenciamento entrará em vigor na data de sua assinatura e tem validade por 60 (sessenta) meses. Os contratos oriundos 
terão prazo de 12 meses e poderão ser prorrogados mediante assinatura de Termo Aditivo entre as partes, por até 60 (sessenta) meses.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 As despesas decorrentes das contratações realizadas correrão por conta da dotação orçamentária própria do Orçamento-Programa 
Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar) – R$ 4.223.924,00 (quatro milhões duzentos e 
vinte e três mil novecentos e vinte e quatro reais).

9. DAS VISTORIAS TÉCNICAS
9.1 O CISAMVI poderá compor comissão especial que realizará visitas técnicas nas instalações de qualquer interessado, independente de 
prévio agendamento, para verificação da capacidade instalada e das reais condições de atendimento às necessidades deste Consórcio.

10. DA DISTRIBUIÇÃO DO TETO FÍSICO/FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS
10.1 O teto físico/financeiro para realização de consultas e procedimentos, será distribuído entre os prestadores Credenciados, de acordo 
com as disponibilidades e conveniências dos Municípios consorciados.
10.2 A distribuição dos valores entre os prestadores Credenciados obedecerá ao seguinte critério:
10.2.1 Os valores serão distribuídos de acordo com a organização dos serviços de saúde municipal respeitada a capacidade instalada de 
cada prestador.

Blumenau (SC), 25 de Janeiro de 2018.

Monica Menezes
Gestora de Serviços CISAMVI

ANEXO II – ENCAMINHAR PREENCHIDO
REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

Ao CISAMVI
Setor de Licitações e Contratos
Blumenau – SC

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgi-
ca, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXIDADE, divulgado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, 
nos termos do Edital 04/2018.

Nome/Razão Social:
Telefone:
E-mail:
Endereço Comercial:
CEP: Cidade:
Estado: Santa Catarina
C.N.P.J: Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Banco: Ag: C/C:

Responsável Técnico pelos Serviços Prestados:
N° do conselho da categoria do profissional técnico:

Para tanto, DECLARA, sob as penas da lei, que:
- Concordamos em se submeter a todas às disposições constantes no Edital de Credenciamento nº. 04/2018 e seus Anexos;
- Possuímos estrutura, materiais, equipamentos, profissionais e outros itens considerados essenciais para o cumprimento dos serviços cons-
tantes desta ficha de inscrição;
- Conhecemos e estamos de acordo em aceitar e prestar os serviços pelos valores constantes na tabela do edital 04/2018.

Ademais, requer o credenciamento para prestar os exames conforme declaração de capacidade de instalação e disponibilidade ao SUS, 
apresentada juntamente com a documentação (Anexo IV).

Local(is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s):
XX

Cidade, Dia, Mês, Ano
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Assinatura do Responsável legal pelo CNPJ
ANEXO III – NÃO ENCAMINHAR, SERÁ PREENCHIDO PELO CISAMVI
MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/XXXX
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI E XXX.

As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 
466, bairro Velha, em Blumenau (SC), inscrito no CNPJ sob no 03.269.695/0001-08, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Sr. 
Cleones Hostins, inscrito no CPF sob o nº 007.944.929-83, doravante denominado CISAMVI e, de outro lado, XXX, neste ato representado 
por XXX, doravante denominado CREDENCIADO, tem entre si justo acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do 
Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 04/2018, na melhor forma de direito e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, combina-
da com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes 
aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 - O CREDENCIADO prestará aos usuários da rede municipal de saúde dos Municípios consorciados ao CISAMVI, serviços de SAÚDE PARA 
REALIZAÇÃO DE Consultas e PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA ou cirurgica, Ambulatorial, DE MÉDIA ou ALTA COMPLEXI-
DADE, conforme descrito na Declaração de Capacidade de Instalação e Disponibilidade ao SUS, do edital de Credenciamento n.º 04/2018, 
destacado no quadro a seguir:

Código do Procedimento Nome do Procedimento Valor do Procedimento Quantidade mensal pro-
posta para atendimento

0.2 - Os procedimentos solicitados serão prestados na(s) seguinte(s) instalação(ões): XXX, Rua XXX, nº XXX, sala XXX, bairro XXX, na cidade 
de XXX, com capacidade de atendimento de xxx usuários por dia.
0.3 – Este contrato possui um teto financeiro de R$ XXX (XXX).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
2.1 – Este contrato terá sua vigência a contar da data de publicação do mesmo, pelo período de 12 (doze) meses, e poderá ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos, por ato do CISAMVI, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art.57§§ 1º 
e 2º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E QUATITATIVO
3.1 - Os serviços de saúde prestados pelo CREDENCIADO serão remunerados por cada procedimento realizado.
3.2 - O preço ajustado entre as partes são os constantes no “Termo de Referência - Anexo I” do Processo de Inexigibilidade de Licitação 
Nº. 04/2018, estando inclusos taxas de administração, taxas de sala, custos diretos e indiretos, mão-de-obra, impostos, tarifas, encargos e 
outros dispêndios necessários para a realização dos serviços.
3.3 A demanda de consumo dependerá única e exclusivamente da procura dos munícipes pelas especialidades oferecidas, e a forma de 
distribuição escolhida pelos municípios.
3.4 Por se tratar de uma quantidade estimativa não está a Administração obrigada a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada no 
presente credenciamento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega da documentação necessária (item 4.7), mediante apuração e 
comprovação dos serviços que foram prestados, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, solicitada após auditoria dos procedimentos 
faturados.
4.2 – A comprovação da realização dos serviços será feita mediante:
4.2.1 – Faturamento da requisição, por parte do credenciado, executada em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do 
código de barras impresso na requisição (substitui o preenchimento de informações da produção BPA, SAI/SUS e BPA-I).
4.2.2 – Apresentação da Requisição emitida pelo município, a qual autoriza o seu atendimento devidamente assinada pelo paciente ou 
responsável devidamente identificado, e já faturada no sistema indicado pelo CISAMVI, juntamente com a prescrição médica dos procedi-
mentos (encaminhada pelo município, junto com a autorização).
4.2.2.1 – As requisições de autorização, deverão ser encaminhadas ao CISAMVI, após o período de produção (1º à 30 ou 31 de cada mês), 
agrupado por município, em ordem alfabética, sempre com a requisição do CISAMVI fixada na frente de todos os documentos adicionais.
4.3 – Após receber a aprovação do faturamento realizado no sistema “on-line” (item 4.2.1), o Credenciado poderá encaminhar a nota fiscal 
para cobrança.
4.4 – Havendo divergência ou erros entre serviços contratados e os serviços prestados, fica assegurado ao CISAMVI a realização de auditoria 
para aferição correta dos serviços executados, devendo o credenciado emitir nota fiscal conforme o valor aferido.
4.5 – 0 Em caso de atraso na entrega das informações pelo credenciado, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.
4.6 – O CISAMVI fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CISAMVI
5.1 – Compete ao CISAMVI:
a) Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO em função dos serviços prestados de acordo com os valores constantes no “Termo de Referên-
cia” – Anexo –I do Edital;
b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;
c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Contrato e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;
d) Fornecer requisições para execução dos serviços.
e) Fornecer os formulários padrões para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedimentos, necessários para conti-
nuidade do atendimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
a) Executar os serviços nas condições estipuladas, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas 
legais aplicáveis;
b) Prestar os serviços apenas mediante apresentação da “requisição”, autorizada pelo órgão municipal responsável pelos encaminhamentos;
c) Prestar atendimento adequado aos usuários e fornecer as informações ao CISAMVI sobre os serviços prestados de maneira correta e 
nos prazos estabelecidos neste Edital;
d) Faturar a requisição em sistema “on-line”, disponibilizado pelo CISAMVI, por meio do código de barras impresso no documento, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a execução do serviço prestado.
e) Apresentar laudo técnico juntamente com os resultados do exame, quando necessário;
f) Após aprovação do faturamento, apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior.
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento durante todo o período em que se mantiver credenciado;
h) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;
i) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas 
aos serviços prestados;
j) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade;
k) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CISAMVI, e atender e/ou responder as reclamações relativas 
aos serviços prestados;
l) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os 
serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento.
m) Comunicar ao CISAMVI, por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem 
a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação 
dos serviços;
n) O Credenciado deverá afixar aviso, em local visível, sobre sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços 
prestados pela mesma em razão do vínculo junto ao SUS/CISAMVI.
o) Utilizar formulário padrão, quando disponibilizado pelo CISAMVI, para a prescrição de remédios, referencia, contra-referência e procedi-
mentos, necessários para continuidade do atendimento (a fim de que este paciente seja facilmente identificado na rede municipal de saúde).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESCREDENCIAMENTO
7.1 - Constituem motivo para o descredenciamento:
a) Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou a atualização dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal;
b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do CREDENCIADO;
c) Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
d) As hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
7.2 - O CREDENCIADO poderá descredenciar-se voluntariamente, mediante requerimento por escrito com antecedência mínima de 60 (ses-
senta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já agendados, ou que venham a ser agendados antes de decorrido o prazo de 
60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo mencionado, será lavrado o termo de descredenciamento e/ou rescisão contratual, quando cessará 
as obrigações para ambas as partes.
7.3 - O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, se for o caso.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
7.1 Quando o Credenciado não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades, 
cumulativas ou não, conforme o caso:
7.1.1 Advertência.
7.1.2 Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratual quando:
d) Os serviços estiverem em desacordo com as especificações contidas no contrato ou em descumprimento com uma das cláusulas;
e) Se houver rescisão por culpa ou requerimento da Contratada sem causa justificada ou amparo legal;
f) Pela descontinuidade dos serviços, a ser cobrada por dia parado, até o limite de 10 (dez) dias;
7.2 Sem prejuízo da multa estabelecida pela Contratante, a Contratada responderá pelas perdas e danos causados, os quais serão mensu-
rados caso a caso.
7.3 Caso a Contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas 
de pagamento vincendas, garantindo a esta o pleno direito de defesa;
7.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, perante o CISAMVI, que ocorrerá sempre que o faltoso ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
7.5 Impedimento de participar de licitações e contratar com o CISAMVI, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.6 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda,ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores 
do CISAMVI e, no que couber às demais penalidades referida no Capítulo IV da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Em caso de atraso na entrega das faturas pelo CREDENCIADO, o pagamento feito pelo CISAMVI será retardado proporcionalmente.
9.2 - É vedado ao CREDENCIADO cobrar ou receber qualquer outra importância a título de honorários pelos serviços prestados, além da 
prevista na Cláusula Terceira deste contrato, seja do CISAMVI, do usuário, paciente ou terceiro.
9.3 - O CISAMVI reserva-se ao direito de, após a conferência técnica e administrativa efetuada por profissionais habilitados e solicitação de 
perícias e informações adicionais, glosar despesas e procedimentos das faturas apresentadas.
9.4 - A remuneração recebida pelo CREDENCIADO não gerará nenhum vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária de seus profissio-
nais com o CISAMVI.
9.5 - O credenciamento de que trata o Processo de Inexigibilidade nº. 04/2018 será de caráter precário e “intuito personae”, podendo ser 
revogado a qualquer momento, a juízo de conveniência e oportunidade do CISAMVI.
9.6 – Aplica-se a este contrato, as condições e preceitos contidos no Processo de Inexigibilidade nº. 04/2018 e na Ficha de Credenciamento 
firmada pelo CREDENCIADO, independentemente de transcrição.
9.7 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo CISAMVI, sob os aspectos da legislação pertinente, visando sempre o melhor 
atendimento aos usuários.
9.8 - As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária própria con-
signada no Orçamento Programa Anual do CISAMVI (3390 – Manutenção das Atividades de Procedimento Médico Hospitalar).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Blumenau (SC) para conhecer e dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução ou 
interpretação deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Blumenau (SC), xx de xxx de xxxx.

CISAMVI
Cleones Hostins
Diretor Executivo

Razão Social
Representante Legal Credenciado
ANEXO IV – ENCAMINHAR PREENCHIDO
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE INSTALADA E DISPONIBILIDADE AO SUS
Nome/Razão Social:
C.N.P.J:
Telefone:
E-mail:

O interessado acima qualificado, em atenção ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 04/2018, vem declarar que possui capacidade instalada 
para realização/atendimento de XX (por extenso) procedimentos/usuários por mês, conforme segue:

Código do Procedi-
mento
(usar como referencia a 
tabela do anexo I)

Nome do Procedimento
(usar como referencia a tabela do anexo I)

Capacidade instalada no 
estabelecimento
(em quantidade mensal)

Quantidade proposta 
para atendimento do 
CISAMVI
(em quantidade men-
sal)

Cidade, Dia, Mês, Ano

Assinatura do Responsável legal pelo CNPJ

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2018
Publicação Nº 1603866

E X T R A T O
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 017/2018
Objeto: aquisição de passagem aérea de Chapecó/SC para Florianópolis/SC para a Secretaria de Saúde do Município de Blumenau, em 
virtude da participação no 68° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, a realizar-se nos dias 02, 03 e 04 de Maio 
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de 2018.
Contratado: José Eduardo Batista ME - CNPJ 22.596.822/0001-10
Valor total: R$ 371,49 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos).
Data de vigência: entrega imediata.
Base legal: artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo único da Lei Federal n° 11.107/2005.

Blumenau/SC, 25 de abril de 2018.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2017
Publicação Nº 1603521

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI E A EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISAMVI.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI, com sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, 
em Blumenau (SC), inscrito no CNPJ sob nº 03.269.695/0001-08, neste ato representado pelo seu diretor executivo CLEONES HOSTINS, 
inscrito no CPF sob o nº 007.944.929-83 e RG 4.493.229, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, PRATI DONADUZZI & CIA 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Mitsugoro Tanaka, 145, bairro Centro Indl.Nilton Arruda, Toledo - PR, CEP 
85.903-630, inscrito no CNPJ sob o nº. 73.856.593/0001-66, neste ato representada por SIMONE CARINE PERUFO PELLIN, inscrito no CPF 
nº 029.040.359-66 e RG 76243662, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N° 061/2017, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinada com as demais normas de direito 
aplicáveis à espécie e no que consta no Pregão Eletrônico - Licitação nº 012/2017, mediante as condições constantes das seguintes cláusu-
las, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) ao quantitativo do item 83, conforme segue:

Prati Donaduzzi & Cia Ltda - CNPJ: 73.856.593/0001-66

Código Produto Un Marca R$ Un.
Quantidade
25% de 536.918 (Contrato 
n°061/17)

Valor
Estimado

83

Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/ml, 
solução oral, frasco com 60 ml ou mais, 
embalagem individual em cartucho ou com 
no máximo 50 frascos.

ml PRATI DONADUZZI 0,042 134.229 5.637,618

Total 5.637,618

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Dotação Orçamentária

2.1. A despesa decorrente deste Termo Aditivo correrá a expensas de dotações orçamentárias do Orçamento Programa Anual do CISAMVI:

Código Dotação Descrição
02 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MEDIO VALE ITAJAI
02.003 MANUTENÇÃO MEDICAMENTOS
004.122.0003.2006 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEDICAMENTOS
3.0.00.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Disposições Gerais

3.1. Este termo está respaldado na demanda dos municípios consorciados, conforme Autorizações de Fornecimentos – Afs n° 1079/18 e 
1068/18, bem como, as que serão emitidas na vigência da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 12/2017 (23/06/2018).

3.2. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato originário, naquilo que não conflitam com as disposições ex-
pressas neste.

3.3. E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
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teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Blumenau (SC), 20 de abril de 2018.
CONTRATANTE
Cleones Hostins
CPF n° 007.944.929-83
Diretor Executivo do CISAMVI

CONTRATADO
Simone Carine Perufo Pellin
CPF n° 029.040.359-66
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2018
Publicação Nº 1603865

T E R M O D E R A T I F I C A Ç Ã O
DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2018

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o artigo 17, parágrafo 
único da Lei Federal n° 11.107/2005, RATIFICO os atos do procedimento em favor de José Eduardo Batista ME - CNPJ 22.596.822/0001-10, 
para aquisição de passagem aérea de Chapecó/SC para Florianópolis/SC para a Secretaria de Saúde do Município de Blumenau, em virtude 
da participação no 68° Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, a realizar-se nos dias 02, 03 e 04 de Maio de 2018.
Ordeno que se proceda a realização da respectiva Nota de Empenho, bem como a publicação do objeto supramencionado, para sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Blumenau/SC, 25 de abril de 2018.
Cleones Hostins
Diretor Executivo

RESOLUÇÃO 202/2017 - ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 04/2018
Publicação Nº 1603959

RESOLUÇÃO nº. 202, de 25/04/2018.

Altera o Anexo I – Termo de Referência do Edital de Credenciamento n°. 04/2018.

Cleones Hostins, Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n°. 140/2017 e pela alínea “a” do inciso I, do Art. 49 do Estatuto do CISAMVI; e
Considerando a necessidade de atuar buscando eficiência no atendimento oferecido aos usuários do Sistema Único de Saúde.
Considerando a necessidade de otimizar dos recursos empregados em procedimentos de média e alta complexidade;
RESOLVE:
Art. 1º - Incluir no Edital n°. 04/2018 - “CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA OU CIRURGICA, AMBU-
LATORIAL, DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE”, no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, os seguintes itens:

Classificação Descrição Valor SUS
(SIGTAP) Complemento

Valor Pago pelo Procedi-
mento
(Valor SUS + Complemen-
to)

90130 Serviço de Anestesia ou Sedação - Complementar ao Procedimento 
Primário 0,00 360,00 360,00

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais previsões do Edital 04/2018.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, em 25 de Abril de 2018.
Cleones Hostins
Diretor Executivo do CISAMVI
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Cis/amurC

RESOLUÇÃO CISAMURC Nº 001/2018 CONTADORA
Publicação Nº 1603166

RESOLUÇÃO Nº 01/2018

ADELMO ALBERTI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saú-
de da Região do Contestado, CISAMURC, com sede em Canoinhas, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais confe-
ridas pelo Regimento Interno, resolve:

Art.1º - Nomear a Sra. Elaine Thais Lessak Woidella, portadora de 
CPF nº 066.994.429-70, devidamente registrada ao CRC-SC sob nº 
035690/0-1, para exercer a função de contadora junto ao Consór-
cio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado – CISAMURC.

Art. 2º - Fica a encargo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Contestado – CISAMURC, a responsabilidade do paga-
mento de eventuais valores decorrentes deste ato, de acordo com 
os dispositivos do art. 23 e seus parágrafos do Decreto 6.017/07.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, SC, 02 de janeiro de 2018.
ADELMO ALBERTI
Presidente

RESOLUÇÃO CISAMURC Nº 002/2018 JURIDICO
Publicação Nº 1603172

RESOLUÇÃO Nº 02/2018

ADELMO ALBERTI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saú-
de da Região do Contestado, CISAMURC, com sede em Canoinhas, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais confe-
ridas pelo Regimento Interno, resolve:

Art.1º - Nomear a Sr. Willian Nacimento, advogado regularmente 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa 
Catarina sob nº 42.069, residente na Rua Duque de Caxias, nº 
289, sala 5, município de Canoinhas/SC, para exercer a função de 
assessor jurídico junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Contestado – CISAMURC.

Art. 2º - Fica a encargo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Contestado – CISAMURC, a responsabilidade do paga-
mento de eventuais valores decorrentes deste ato, de acordo com 
os dispositivos do art. 23 e seus parágrafos do Decreto 6.017/07.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, SC, 08 de fevereiro de 2018.
ADELMO ALBERTI
Presidente

Cis/amures

ATA Nº 05/2018 - CIS/AMURES
Publicação Nº 1603422

Ata nº 05/2018

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, estiveram reu-
nidos juntamente com a direção do Consórcio Intermunicipal de 
saúde – CIS/AMURES, os secretários (as) e técnicos dos municí-
pios consorciados. A reunião tinha como pauta prestação de con-
tas, orçamento para o exercício de 2019 e assuntos diversos. A 
diretora executiva do CIS/AMURES, Nalú Júlio, cumprimentou aos 
presentes e iniciou a reunião apresentando a linha do tempo do 
CIS/AMURES. Falou que consórcios já existem desde mil oitocentos 
e noventa e um. Eram contratos administrativos entre municípios 
que dependiam de aprovação do Estado; no Brasil a constituição 
de mil novecentos e trinta e sete, já reconheceu que os consórcios 
são pessoas jurídicas de direito público. A partir da constituição de 
mil novecentos e oitenta e oito e da implantação do Sistema Único 
de Saúde, aconteceu a implantação de inúmeros consórcios admi-
nistrativos de pessoalidade jurídica de direito privado. Somente em 
dois mil e cinco, foi criada a lei de consórcios Públicos de direito 
público, número onze mil cento e sete e foi regulamentado pelo 
decreto número seis mil e dezessete, em julho de dois mil e sete. 
Na região da Amures, os estudos para formação do Consórcio In-
termunicipal de Saúde, iniciaram-se em mil novecentos e noventa 
e três, e somente em mil novecentos e novente a seis, foi assinado 
o protocolo de intenção e aprovado o Estatuto de Consórcio Públi-
co de direito privado, e em dois mil e treze passou para Consórcio 
Público de direito Público. Forma de contrato de serviços sempre 
por chamada pública, todos os prestadores interessados, desde 
que estejam em dia com os documentos que os contratos públicos 
preconizam, são contratados. Inicialmente a tabela de valores pelo 

CIS/AMURES, eram de setenta e cinco por cento da tabela AMB 
– Associação Médica Brasileira e CBHPM – Classificação Brasileira 
Hierarquizada de procedimentos Médicos. A administração do CIS/
AMURES, estava tendo dificuldades de compra de serviços, tendo 
em vista que as referidas tabelas estavam a exemplo da tabela 
do SUS, mais de dez anos sem reajuste. Em dois mil e onze, após 
estudos foi deliberado em assembleia de prefeitos que a partir da-
quela data, o CIS/AMURES teria tabela própria e teria reajuste, 
sempre nos meses de janeiro, tendo como base o INPC. O CIS/
AMURES tem seu cadastro no SUS, desde dois mil e seis. Em dois 
mil e doze fez contratualização com o município de Lages, e pas-
sou a apresentar a produção dos municípios mensalmente, Lages 
processava a produção para o ministério de Saúde e após, repas-
sava os recursos financeiros ao CIS/AMURES, que posteriormente 
fazia o rateio entre os municípios. Em dezembro último (dois mil e 
dezessete), com a implantação do sistema de regulação do minis-
tério da Saúde – Sisreg, o município de Lages, optou por oferecer 
alguns serviços aos municípios, os quais estavam pactuados pela 
Programação Pactuada Integrada, assim sendo não mais repassará 
os recursos financeiros a partir da competência de janeiro de dois 
mil e dezoito. Logo o Consórcio de Saúde, não mais apresentou a 
produção ambulatorial dos municípios para Lages. A partir daquela 
data todos já conhecem como funciona o CIS/AMURES. Passou-
se para o assunto seguinte de pauta. Consultas em Cardiologia, 
oftalmologia, urologia e vascular. As referidas especialidades têm 
exames que acompanham a consulta. Ficou estabelecido que na 
oftalmologia será liberado juntamente com a consulta somente o 
exame Fundoscopia, os demais exames deverão voltar para o mu-
nicípio providenciar novo agendamento através do Sisreg. Quando 
for inseridos as consultas no Sisreg, deverão inserir também o exa-
me fundoscopia na oftalmologia, o eletrocardiograma na cardiolo-
gia, a oximetria para pneumologia, a fluxometria para vascular e 
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urologia. Em seguida a diretora Nalú Júlio, apresentou a prestação 
de contas do exercício de dois mil e dezessete. Disse que era ape-
nas para conhecimento, uma vez que nos Consórcios quem aprova 
as contas é o Conselho deliberativo, prefeitos e Conselho Fiscal. 
Foi informado ainda aos secretários que a direção do Hospital de 
Santo Amaro, fez contato com o CIS/AMURES oferecendo vagas 
para a região de Lages, AIHs e/ou mutirão em cirurgias de varizes 
e ortopedia. Foi deliberado fazer contato com a macro da grande 
Florianópolis, no próximo dia treze em reunião com a superinten-
dente da SES, Sra. Karin Geller. Nalú informou que o Hospital de 
Santa Cecília também oferece para os municípios consorciados, 
até quarenta cirurgias mês em ginecologia, SUS e/ou mutirão e 
pagamento pelo CIS/AMURES. Foi informado que o conselho de 
prefeitos aprovou a adesão ao CIS/AMURES, pelos municípios de 
Abdon Batista, Campos Novos, Brunópolis, Curitibanos e Zortea. 
A Nalú informou ainda que tem alguns profissionais oferecendo 
aos municípios, terapias alternativas como: Reike, cromoterapia e 
outros. Foi discutido que as referidas terapias são preconizadas 
na atenção básica, porém se alguns municípios tiverem interesse, 
poderá ser credenciado através do Consórcio. Foi deliberado ainda 
que as especialidades de Fisioterapia, fonoaudiologia, Psicologia, 
Acupuntura e Psicopedagogia, serão liberadas de dez em dez, uma 
chave só no Sisreg, tendo em vista ser realizadas em sessões. Foi 
discutido a situação de punções de mama. Ficou esclarecido que 
tem que liberar a punção, a ultrassonografia e o anatomopatológi-
co, separadamente, tendo em vista que estão envolvidos três pres-
tadores. Foi discutido como ficará a liberação do raio x e anátomo 
patológico, que é o SUS, porém controlados e liberados através 
do CIS/AMURES. Foi esclarecido que o raio x, já está no sisreg, 
portanto não passará mais no Consórcio e anatomopatológico por 
enquanto continuará no Consórcio até que seja inserido no sisreg. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. A ata como de 
costume será encaminhada aos presentes e se em três dias úteis 
não houver nenhuma correção, será publicada no diário oficial dos 
municípios – DOM. Estiveram presentes: Sra. Sandriléia Martins, 
diretora de saúde de Campo Belo do Sul; Sra. Teresinha Gódoi 
Vieira, secretária de saúde de São Joaquim; Sra. Hiede Maria Car-
bonera, secretária de saúde de Bom Retiro; Sr. Roberto Francisco 
de Oliveira, administrativo da secretaria de saúde de Cerro Negro; 
Sra. Mariza Barbosa, técnica em enfermagem secretaria de saúde 

de Bom Retiro; Sra. Gisiane Ribeiro, diretora de saúde de Urubici; 
Sra. Ana Paula Cabral, administrativo da secretaria de saúde de 
Bom Retiro; Sra. Inês Pegoraro, secretária de saúde de Celso Ra-
mos; Sra. Débora Melo, secretária de saúde de Painel; Sr. Rodrigo 
Gehrke, agendamento secretaria de saúde de Anita Garibaldi; Sra. 
Veneranda Pilon, secretária de saúde de Frei Rogério; Sr. Rodrigo 
Tonini, gerente de planejamento de Capão Alto; Sr. Mauro César 
Marcon, contador de São José do Cerrito; Sra. Juliana Claudino 
Souza Paes, administrativo da secretaria de saúde de São José do 
Cerrito; Sr. Vilmar Ribeiro, Secretário de saúde de Bom Jardim da 
Serra; Sra. Dayani Casagrande, enfermeira do município de Lages; 
Sr. Claiton de Souza, diretor de saúde de Lages; Sr. Luís Reinaldo 
Fraga, gerente de saúde de Lages; Sra. Michelle Marques, diretora 
de saúde de Palmeira; Sra. Odila Waldrich, secretaria de saúde de 
Lages; Sra. Cristiane Pagani, secretária de saúde de Urupema; Sra. 
Anelise Gomes, Agente administrativo secretaria de saúde de Cor-
reia Pinto; Sra. Aline Medeiros, assistente social de Correia Pinto; 
Sra. Giseli Padilha, técnica operacional sisreg de Correia Pinto; Sra. 
Manoela Sartor, secretária de saúde de Rio Rufino e Sra. Nalú Júlio, 
diretora executiva do CIS/AMURES.

Teresinha Gódoi Vieira Hiede Maria Carbonera
Secretária de Saúde de São Joaquim Secretária de saúde de Bom 
Retiro

Inês Pegoraro Débora Melo
Secretária de saúde de Celso Ramos Secretária de saúde de Painel

Veneranda Pilon Vilmar Ribeiro
Secretária de saúde de Frei Rogério; Sec. de saúde de Bom Jardim 
da Serra

Odila Waldrich Cristiane Pagani
Secretária de saúde de Lages Secretária de saúde de Urupema

Manoela Sartor Nalú Júlio.
Secretária de saúde de Rio Rufino Diretora Executiva CIS/AMURES

CisamreC

REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 25.04.2018 - 1º 
TRIMESTRE DE 2018

Publicação Nº 1603181

ATA DE REUNIÃO DE REPRESENTANTES DO CONSELHO FISCAL 
DO CISAMREC PARA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DOS MESES DE 
JANEIRO A MARÇO DE 2018.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove 
horas na sede do Cisamrec, por força da convocação aos mem-
bros do Conselho Fiscal para análise das informações referente ao 
período de janeiro a março de 2018, estavam presentes na reu-
nião os Senhores Márcio Coan, Contador da Prefeitura Municipal de 
Orleans representando o município de Orleans, Adjalma Mastella, 
Consultor Técnico do Prefeito representando o município de Nova 
Veneza, Júlia Cechiel, Tesoureira do Município de Morro da Fumaça 
representando o município de Morro da Fumaça, Ronaldo Alexan-
dre Torres, Contador do Cisamrec, Luiz Mário Cardoso, Farmacêu-
tico do Cisamrec, Marta Constante Luciano, Assistente de Logística 
do Cisamrec e Roque Salvan, Diretor Executivo do Cisamrec. Dando 
início a reunião do Conselho Fiscal ao Sr. Ronaldo Alexandre Tor-
res abriu os trabalhos ressaltando a importância do conselho na 
entidade, em seguida conduziu a reunião. Foi apresentada toda a 
rotina sobre o funcionamento do Consórcio, com visita aos setores 

de medicamentos e controle de procedimentos (controle de con-
sultas e exames), assim como ao setor contábil, respondendo a 
questionamentos sobre conferência e certificação das despesas. 
Apresentados os demonstrativos que informam a situação finan-
ceira e orçamentária do consórcio, assim como os relatórios de 
procedimentos, encontrando os registros em conformidade com 
o que dispõe do Tribunal de Contas do Estado, comprovado pelo 
envio das informações pelo sistema e-Sfinge, onde foi aprovado 
por unanimidade pelo Conselho Fiscal as contas do Cisamrec. Na 
oportunidade o Sr. Mário Coan questionou sobre a falta do medica-
mento Omeprazol onde o Sr. Luiz Mario Cardoso Farmacêutico do 
Cisamrec explicou sobre a solução ficando assim transparente toda 
a situação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente 
reunião.

Júlia Cechinel    Roque Salvan
Município de Morro da Fumaça  Diretor Executivo do Cisamrec

Adjalma Mastella    Ronaldo Alexandre Torres
Município de Nova Veneza   Contador do Cisamrec

Mário Coan    Luiz Mário Cardoso
Município de Orleans   Farmacêutico do Cisamrec
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ConsórCio CvC

ADITIVO 02 - SERRA ALTA - MEDICAMENTOS
Publicação Nº 1603445

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
EXTRATO CONTRATUAL
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO 
CORONEL - CVC
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ATA: AT18CVC238
DATA DA ATA: 25/04/2018
PAL: 0011/2017 - CVC
EDITAL: 0011/2017 - CVC
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de 
MEDICAMENTOS , para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: MUNICÍPIO DE SERRA 
ALTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 
conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
Item-Quant: 439-180

Coronel Freitas (SC), quarta-feira, 25 de abril de 2018
SILVANA FÁTIMA VIDI ZANELLA
DIRETORA EXECUTIVA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
EXTRATO CONTRATUAL
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO 
CORONEL - CVC
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
FORNECEDOR: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
ATA: AT18CVC240
DATA DA ATA: 25/04/2018
PAL: 0011/2017 - CVC
EDITAL: 0011/2017 - CVC

OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de 
MEDICAMENTOS , para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: MUNICÍPIO DE SERRA 
ALTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 
conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
Item-Quant: 723-180

Coronel Freitas (SC), quarta-feira, 25 de abril de 2018
SILVANA FÁTIMA VIDI ZANELLA
DIRETORA EXECUTIVA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
EXTRATO CONTRATUAL
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO 
CORONEL - CVC
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
FORNECEDOR: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI
ATA: AT18CVC239
DATA DA ATA: 25/04/2018
PAL: 0011/2017 - CVC
EDITAL: 0011/2017 - CVC
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de 
MEDICAMENTOS , para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: MUNICÍPIO DE SERRA 
ALTA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 
conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.
Item-Quant: 469-180

Coronel Freitas (SC), quarta-feira, 25 de abril de 2018
SILVANA FÁTIMA VIDI ZANELLA
DIRETORA EXECUTIVA

Consad

RESCISÃO DE CESSÃO DE BEM IMÓVEL
Publicação Nº 1603210

RESCISÃO DE CESSÃO DE BEM IMÓVEL

CESSIONÁRIO:
CONSÓRCIO INTERESTADUALEINTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS 
DE SANTA CATARINA, PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL DE SEGU-
RANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DE-
SENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD, pessoa jurídica de direito pú-
blico, autarquia associativa, sem fins lucrativos, consorcio público 
de direito público, inscrito no CNPJ: 07.242.972/0001-31, com sede 
na rua: Almirante Tamandaré, 221, centro de São Miguel do Oeste 
– SC, por meio de seu presidente Senhor Marco Aurélio Zandoná, 
brasileiro, casado, portador do CPF n. 712.777.739-04; residente e 
domiciliado na Rua Minas Gerais, 369, município de Barracão -PR;

CEDENTE:
MUNICIPIO DE DESCANSO, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ n° 83.026.138/0001-97, com sede na Avenida 
Marechal Deodoro, n° 146, neste ato representado pelo Sr. Sadi 
Inácio Bonamigo, casado, portador do CPF n° 469.171.879-68, 
Prefeito Municipal;

OBJETO DA RESCISÃO:

TERMO DE CESSÃO, referente a cessão de uma área de 2.800 m², 
Quadra 01, Lote 02, sob a qual está construída uma obra civil de 
1200 m², pertencente a Prefeitura Municipal de Descanso –SC o 
imóvel urbano sito SC 386 NA Rua Antonio Luis Briendis no Municí-
pio de Descanso –SC, registrado sob a matricula n° 27.974, no re-
gistro de imóveis de São Miguel do Oeste –SC, com vigência máxi-
ma prevista de 20 (vinte) anos a partir da assinatura (23/12/2009), 
que segue como anexo a este instrumento rescisório.

CONSIDERANDO QUE, o instrumento de cessão prevê como obri-
gações de cedente e cessionário, a utilização do imóvel cedido para 
um fim específico;

CONSIDERANDO QUE, o objeto da cessão não está sendo utiliza-
do para os fins a que se destina: “...para implantação do projeto 
Apoio a estratégia de comercialização e transporte de produtos da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária da Região Extremo Oeste 
Catarinense...”;

CONSIDERANDO QUE, o termo de cessão, possibilita expressa-
mente a rescisão em cas ode não utilização para o fim a que se 
destina o imóvel cedido, sem direito a indenização ou qualquer 
ônus; bem como não haver qualquer clausula de irrevogabilidade 
ou proibitiva de rescisão no instrumento de cessão;
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CONSIDERANDO QUE, a conveniência e o interesse público do ce-
dente, prevalecem sob os interesses da cessionária, e que nesse 
sentido houve pedido de restituição do imóvel por parte do muni-
cípio de Descanso –SC;

O CESSIONÁRIO, RESOLVE:

Com fundamento nos motivos acima expostos, RESCINDIR a ces-
são do imóvel, área de 2.800 m², Quadra 01, Lote 02, sob a qual 
está construída uma obra civil de 1200 m², pertencente a Prefeitu-
ra Municipal de Descanso –SC o imóvel urbano sito SC 386 NA Rua 
Antonio Luis Briendis no Município de Descanso –SC, registrado 
sob a matricula n° 27.974, no registro de imóveis de São Miguel do 
Oeste –SC, (termo em anexo); notificando desde já a CEDENTE, 
com uma cópia deste, da presente rescisão, cientificando-a que o 
bem imóvel objeto da cessão está a sua inteira disposição.

São Miguel do Oeste – SC, 17 de Abril de 2018.
Marco Aurélio Zandoná
Presidente do Consórcio
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